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NECM SÛRES
bn Merdûye'nin bn Abbâs’tan bildirdiine göre Necm Sûresi, Mekke'de

inmitir.

bn Merdûye, bnü'z-Zübeyfden aynsn bildirir.

bn Ebî eybe, Buhârî, Müslim, Ebû Dâvud, Nesâî ve bn Merdûye, bn

Mes’ûd'dan bildirin çinde tilavet secdesi indirilen ilk sûre, Necm Sûresidir.

Resûlullah (aaiyah aleyhi vBniietn) bu sûreyi okuyup secde edince orada bulunan

herkes secde etti. Ancak bir kiinin bir avuç toprak alarak ona secde ettiini

ve sonradan bu kiinin kafir olarak öldürüldüünü gördüm. Bu kii de

umeyye b. Halefti .

1

bn Merdûye'nin bildirdiine göre bn Mes'ûd: "Hz. Peygamber'in (mIWWw

aleyhi manam) ilk olarak sesli okuduu sûre, Necm Sûresidir" dedi.

bn Merdûye'nin Ebû Hureyre'den bildirdiine göre Resûlullah (salialiahu aleyhi

maUam) Necm Sûresini okuyup secde etti. Bunun üzerine orada bulunan cinler,

insanlar ve aaçlar da secde etti.

bn Ebî eybe'nin Ebu'l-Âliye’den bildirdiine göre Resûlullah (laiiaiiahu aleyhi

vEseilem) Necm Sûresini okuyup secde edince Müslümanlar da secde etti .

2

ibn Ebî eybe'nin bildirdiine göre Ebû Hureyre: “Resûlullah (salialiahu aleyhi

vasaUem) ve Müslümanlar Necm Sûresinde secde etti. Ancak öhret olmak

amacyla iki kii secde etmemiti" dedi .
3

bn Merdûye, a'bî'den bildirin Câbir b. Abdillah'n yannda Necm Sûresi

zikredilince: "Resûlullah (salialiahu aleyhi vesBM Necm Sûresini okuyup secde edince

orada bulunan mürikler, cinler ve insanlar da secde etti" dedi.

1 bn Ebî eybe (2/7), Buhârî (1067, 1070, 3853, 3972, 4863), Müslim (576), Ebû Dâvud

(1406) ve Nesâî (958).

2 bn Ebî eybe (2/7).

3 bn Ebî eybe (2/8).
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bn Ebî eybe'nin a'brden bildirdiine göre Resûlullah (sBUsHaht aleyhi reseiiem

Necm Sûresini okuyup secde edince orada bulunan Müslümanlar, mürikler,

cinler ve insanlar da secde etti .

1

bn Merdûye ve Beyhakî Sünen 'de bildirdiine göre bn Ömer: "Resûlullah

(saiiaHahu aleyhi veseiiem) bize namaz kldrp Necm Sûresini okudu. Beraber secde ettik

ve uzun bir süre secdede kaldk" dedi.
J

bn Merdûye'nin Hz. Âie’den bildirdiine göre Hz. Peygamber (saiiaflaHu alayc

reselle™) Necm Sûresini okudu ve secde âyetine gelince secde etti.

bn Ebî eybe'nin Musanrefte Hasan(- Basrî)’den bildirdiine göre Hz.

Peygamber (saflaHehu aleyhi reseflem) bir güne tutulmasnda iki rekat namaz kld ve

rekatn birinde Necm Sûresini okudu .
3

Tayâlisî, bn Ebî eybe, Ahmed, Buhârî, Müslim, Ebû Dâvud, Tirmizî, Nesâî,

Taberânî ve bn Merdûye'nin bildirdiine göre Zeyd b. Sabit: "Ben, Necm

Sûresini Resûlullah’m (sallallahu aleyhi vesaHem) yannda okudum ve Resûlullah (satlallahu aleyni

resriiam) secde etmedi" dedi .

4

bn Merdûye'nin bildirdiine göre bn Abbâs: "Resûlullah (afoUehu aleyhi «»ilen)

Mekke’de iken Necm Sûresini okuduu zaman secde ederdi. Ancak

Medine'ye hicret ettikten sonra secde etmez oldu" dedi.

bn Merdûye'nin bn Abbâs’tan bildirdiine göre Resûlullah MaUehu aleyhi

vesaikim) Medine’ye hicret ettii zamandan beri mufassal olan surelerde secde

etmez oldu.

Ahmed’in bildirdiine göre Ebu’d-Derdâ, Resûlullah Maiiahu aleyhi reseiM ile

beraber on bir tilavet secdesi etmitir. Bunlardan biri de Necm Sûresidir.

5

1 bn Ebî eybe (2/7, 8).

J
Beyhakî (3/182).

3 bn Ebî eybe (2/471).

4
Tayâlisî (614), bn Ebî eybe (2/6), Ahmed 35/468, 492 (21591, 21623), Buhârî (1073),

Müslim (577), Ebû Dâvud (1404, 1405), Tirmizî (576) Nesâî (959) ve Taberânî (4829).

5 Ahmed 36/22, 45/486 (21692, 27494). Muhakkik: "snâd zayftr" demitir.
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"Batmakta olan yldza andolsun ki" (Necin Sur. l)

Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in

bildirdiine göre Mücâhid: "Batmakta olan yldza andolsun k"’ âyetini

açklarken: “Batmakta olan Süreyya yldzna andolsun ki mânâsndadr"

dedi. Baka bir lafzda ise: “Tan aarrken yldzn inmesine andolsun ki“

eklindedir. Yine baka bir lafzda: “Süreyya yldznn batmasna andolsun ki"

eklindedir.2

bnu’l-Münzirîin bildirdiine göre bn Abbâs: "Batmakta olan yldza

andolsun ki"
3 âyetini açklarken: “Sarkan Süreyya yldzna andolsun ki,

mânâsndadr" dedi.

bn Cerîrîin bildirdiine göre bn Abbâs: "Batmakta olan yldza andolsun

k*4
âyetini açklarken: “Akp giden Süreyya yldzna andolsun ki

mânâsndadr" dedi .

5

Abdurrezzâk'n bildirdiine göre Hasan(- Basrî): "Batmakta olan yldza

andolsun ki"
6

âyetini açklarken: “Kaybolan Süreyya yldzna andolsun ki,

mânâsndadr" dedi.

bn Cerîr'in bildirdiine göre Mücâhid: "Batmakta olan yldza andolsun

ki*7 âyetini açklarken: “Kurîân'n inmesine andolsun ki, mânâsndadr ”

dedi .

8

Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd ve bn Cerîr'in Ma'mer'den bildirdiine göre

Katâde: 'Batmakta olan yldza andolsun ki*
9
âyetini açklarken Utbe b. Ebî

Leheb'in: “Ben yldzn Rabbini inkar ediyorum" dediini söyledi. Ma'mer der

ki: Tâvus'un bana babasndan bildirdiine göre Hz. Peygamber (sbJIbIIbKu aleyhi

1

Necm Sur. 1

1
Abdurrezzâk (2/250) ve bn Cerîr (5/22).

3 Necm Sur. 1

4 Necm Sur. 1

5 bn Cerîr (5/22).

6
Necm Sur. 1

7 Necm Sur. 1

8 bn Cerîr (22/6).

9 Necm Sur. 1



20 S Necin Sûresi fi-

vesBlem), Utbe b. Ebî Leheb'e: "Allah'n, köpeini sana musallat etmesinden

korkmuyor musun?" buyurdu. Daha sonra Utbe b. Ebî Leheb baz kiilerle

beraber bir sefere çkt. Yolda bir yerde iken bir aslan kükremesi iittiler.

Utbe b. Ebî Leheb: “Bu (aslan) mutlaka beni istemektedir” dedi. Bunun

üzerine arkadalan etrafnda toplanarak kendisini ortalanna aldlar. Ancak

uyuduklar zaman aslan gelip onun kafasn kopard .

1

Ebu'l-Ferec el-lsbehânî el-Eâm de krime'den bildirir: "Batmakta olan

yldza andolsun k" 1
âyeti indii zaman Utbe b. Ebî Leheb, Hz. Peygamber’e

Maiiahu aleyhi veseM: “Ben batmakta olan yldzn Rabbini inkar ediyorum” dedi.

Bunun üzerine Resûlullah (seiiaiiBhu aleyhi reeiiem):
~
Allahm ! Ona köpeklerinden bir

köpek gönder
"

diye beddua etti. Bu konuda bn Abbâs öyle anlatt:

“Aralarnda Hebbâr b. el-Esved'in de bulunduu bir grup am'a gitmek üzere

yola çktlar. Gece vakti âdire vadisine ulatlar ve orada konakladlar. O

vadide aslanlar bulunmaktayd. Onlar bir saf olarak yataklarn açnca, Utbe:

“Beni yalnz bir tarafta m brakacaksnz? Hayr, vallahi ben ortanzda

geceleyeceim” dedi. Hebbâr. “Aslan geldi ve teker teker oradakilerin

balarn koklamaya balad. Utbe'ye ulanca da onu gözü ve kulaklar

arasndan az dileriyle kapt” dedi .

3

Ebû Nuaym Delâil'de ve bn Asâkir, Urve vastasyla Hebbâr b. el-

Esved’den bildirir: Ebû Leheb ve olu Utbe, am'a gitmek için hazrlannca

ben de onlarla beraber gitmek üzere hazrlandm. bn Ebi Leheb: “Vallahi,

Muhammed'e gidip ona Rabbi konusunda eziyet edeceim” dedi.

Muhammed'in {saiiaRahu aiayhi »esellem) yanna giderek: “Ey Muhammedi Ben

batmakta olan yldz, yaklap sarkan, iki yay aras kadar bir mesafeyi veya

daha yakn inkar ediyorum” dedi. Bunun üzerine Resûlullah (sriBUahu aleyhi veeiiem):

"
Allahm ! Ona köpeklerinden bir köpek gönder" diye beddua etti .

4

Ebû Nuaym, Tâvus'tan bildirir: Resûlullah (taiiaiiahu aleyhi veniiem): "Batmakta olan

yldza andolsun k"5
âyetini okuyunca, Utbe b. Ebî Leheb: “Ben yldzn

1

Abdurrezzâk (2/250) ve bn Cerîr (22/6).

2 Necm Sur. 1

3 Ebu'l-Ferec el-Asbahânî (16/176).

4 Ebû Nuaym (380) ve bn Asâkir (38/302).

5 Necm Sur. 1
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Rabbini inkar ediyorum” dedi. Bunun üzerine Resûlullah MaiMu «byti mailem):

"Allah, köpeklerinden bir köpeini, sana musallat etsin" buyurdu.

1

Ebû Nuaym, Ebu'd-Duhâ'dan bildirin Ibn Ebî Leheb: "Batmakta olan

yldza andolsun ki
"1

diyen kiiyi inkar ediyorum” deyince, Hz. Peygamber

(seiiBiiafu aleyhi vnwiiem): "Umulur ki, Allah, köpeklerinden bir köpei sana gönderir"

buyurdu. Bu durum Utbe'nin babasna bildirilince arkadalarna vasiyet

ederek: "Bir yerde konakladnz zaman onu ortanzda brakacak ekilde

konaklayn” dedi. Ancak bir gece Allah ona bir aslan gönderdi ve onu

öldürdü.

LiJ U

"Arkadanz ne saptt, ne de aztt/' (Necm Sur. 2 )

bnu'l-Münzir’in bildirdiine göre bn Abbâs: "Batmakta olan yldza

andolsun ki; Arkadanz ne saptt ne de aztt"3
âyetlerini: "Allah,

Muhammed'in (salBiahu aleyhi vaseliem) saptmadna ve azmadna dair yemin

etmektedir” eklinde açklad.

Saîd b. Mansûr ve bnu'l-Münzir’in bildirdiine göre Mücâhid: "Batmakta

olan yldza andolsun ki
"4

âyetini: “Allah, Muhammed'in (raiyiehu aleyh meflem)

saptmadna ve azmadna dair Kuriân'n yldzlaryla yemin etmektedir”

eklinde açklad.

"O, nefis arzusu ile konumaz. Onun konumas ancak,

bildirilen bir vahy iledir/' (Necm Sur. 3, 4)

Abd b. Humeyd, Ibn Cerîr ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Katâde: "O,

nefis arzusu ile konumaz. Onun konumas ancak, bildirilen bir vahy

iledir
"5 âyetlerini açklarken: “O, kendi hevâsna göre konumaz. Allah,

1

Ebû Nuaym (383).

2 Necm Sur. 1

3 Necm Sur. 1, 2
4 Necm Sur. 1

5 Necm Sur. 3,

4
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Cibril'e, Cibfîl de Muhammed'e (sahibi» deyhi nse\\m) vahyeder (ve öyle konuur)”

dedi .

1

bn Merdûye, Ebu'l-Hamrâ'dan ve Habbe el-Uranî'den bildirir: Resûlullah

(sniiaiiahu aieytu rtsaiiem) Mescid'deki kaplann kapatlmasn emredince bu

Müslümanlara ar gelmiti. Habbe der ki: Hamza bn Abdilmuttalib krmz
kadifeden bir elbise içinde gözlerinden ya akar bir ekilde: "Amcan, Ebû

Bekr'i, Ömer'i ve Abbas' çkarp amcan olunu yannda braktn” diyordu. O

zaman bir kii: "Hz. Peygamber (saiisiiahu »Mu meiiem), amcas olunu

yükseltmekten geri kalmaz” dedi. Resûlullah (saMiehu aieytn «km bu durumun

Müslümanlarn anna gittiini bildi ve emri üzerine: "Cemaat namaza!” d:ye

nida edildi. Müslümanlar toplannca da Resûlullah (saiiahhu aiyh »eseiM minbere

çkt. Daha önce temcid ve tevhidde bundan daha fasih bir ekilde asla hutbe

verdii iitilmemiti. Temcid ve tevhidi bitirdikten sonra: "Ey insanlar! Bu

kaplan ne ben kapattm, ne de ben açtm. Ne ben sizi çkardm, ne de ben

amcam olunu yanmda tuttum " buyurdu. Sonra da: "Batmakta olan yldza

andolsun ki; Arkadanz ne saptt ne de aztt. O, nefis arzusu ile

konumaz. Onun konumas ancak, bildirilen bir vahiy iledir
" 1

âyetlerini

okudu.

Ahmed, Taberânî ve Diyâ’nn Ebû Umâme'den bildirdiine göre Resûlullah

(sdiaiiahu aleyhi meiiem): "üphesiz ki, peygamber olmayan bir kiinin efaati ile Rabîa

ve Mudar kabileleri gibi" -veya iki kabileden birisi gibi- kabileler cennete

girecektir" buyurdu. Bir kii: “Yâ Resûlullah! Rabia kabilesi Mudar

kabilesinden deil midir?” diye sorunca Resûlullah (seiiaiiahu aleyhi veseiiem): "Ben bana

söyletileni söylemekteyim " buyurdu .
3

1 bn Cerîr (22/8).

2 Necm Sur. 1- 4

3 Ahmed 36/547, 549, 588, 633 (22215, 22216, 22250, 22297) ve Taberânî (7638, 7919,

8058, 8059). Müsned'in muhakkikleri: Bir kii: "Yâ Resûlullah! Rabia kabilesi Mudar
kabilesinden deil midir?" diye sorunca Resûlullah (sallallahu aleyhi veseliem): «Ben bana

söyletileni söylemekteyim» buyurdu" ksm dnda tarikleriyle ve ahitleriyle sahihtir"

demilerdir.
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Bezzârin Ebû Hureyre'den bildirdiine göre Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi

vesflilem): "Size Allah katmdandr diyerek haber verdiim her ey, hakknda üphe

olmayandr" buyurmutur .

1

Ahmed'in Ebû Hureyre’den bildirdiine göre Resûlullah (sallallahu aleyhi vesellem):

"Ben ancak hak olan eyi söylerim" buyurdu. Ashabndan bir kii: “Yâ

Resûlullah! Bizimle aka yapyorsun” deyince:
"
üphesiz ki ben ancak hak olan

eyi söylerim" buyurdu .

1

Dârimî’nin bildirdiine göre Hassan: "Cibril, Kur'ân'la indii gibi sünnetle

de inerdi” dedi .

3

ÜS p JjÜ\ jftli 1*0 JbjJ

U U »ii JSÎ jî ^ jjü
s

aTj Jl3j 'Sji OAT

U ojJLlJl S
| tfjtjl LJP ojJL^ JlP

cSjr^ 1 £3 4^' (ib& * UJ u

"Kur'an') ona, üstün güçlere sahip, muhteem görünümlü
(Cebrail) öretti. O, en yüksek ufukta bulunuyorken (aslî

sûretine girip) doruldu.Sonra (ona) yaklat derken sarkp
daha da yakn oldu. (Peygambere olan mesafesi) iki yay

aral kadar, yahut daha az oldu.Böylece Allah kuluna

vahyedeceini vahyetti. Kalp, (gözün) gördüünü
yalanlamad. (imdi siz) gördüü ey hakknda onunla

tartyor musunuz? Andolsun ki, o, Cebrail'i bir baka inite

daha (aslî suretiyle) görmütü. Sidretü'l-Müntehâ'nn

yannda. Me'vâ cenneti onun (Sidre'nin) yanndadr. O
zaman Sidre'yi kaplayan kaplamt. Göz (gördüünden)

1

Bezzâr, Kefu'l-Estâr (203). Heysemî, Mecmau'z-Zevâid 'de (1/179) der ki: "snâdnda
güvenilir olan ve sözlerinde bir zarar olmayan Ahmed b. Mansûr er-Remâdî

bulunmaktadr. Dier ravileri ise So/îft'in ravileridir. Abdullah b. Salih, hakknda ihtilaf

olan biridir."

2 Ahmed 14/185,339 (8481, 8723). Muhakkik: "snad güçlüdür" demitir.
3 Dârimî (1/145).
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amad ve (onu) amad. Andolsun, o, Rabbinin en büyük
alametlerinden bir ksmn gördü/'

(Necm Sur. 5-18)

ibn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Rabî: "Onu, müthi

kuvvetleri olan biri öretti
"

1

âyetini açklarken: "Burada Cibril

kastedilmektedir" dedi/

Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bnu'l-Münzirîin bildirdiine göre Katâde:

"Onu, müthi kuvvetleri olan biri öretti"3 âyetini açklarken: "Burada Cibril

kastedilmektedir” dedi. "Kuvvetli biri ..."
4 ifadesi hakknda ise: "Uzun ve

güzel yaratll mânâsndadr" dedi.5

Firyabî, Abd b. Humeyd ve bn Cerîrîin bildirdiine göre Mücâhid: "Onu,

müthi kuvvetleri olan biri öretti. Kuvvetli biri ..."
6
âyetlerini açklarken:

"Burada kuvvet sahibi yani Cibrîl kastedilmektedir" dedi.7

bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs:

"Kuvvetli biri ..."
8
ifadesini: "Güzel yaratll" eklinde açklamtr.

9

Tastî'nin Mesâil 'de bildirdiine göre Nâfi' b. el-Ezrak, bn Abbâs'a: "Bana:

"5 /Z”
0 buyruunu açkla" deyince, bn Abbâs: "Allah'n emirlerini

uygulamada iddet sahibi mânâsndadr" dedi. Nâfi' b. el-Ezrak: "Araplar

böylesi bir ifadeyi bilir mi?" diye sorunca, bn Abbâs: "Evet bilirler, Nâbia b.

Zubyân'n:

“Gece yansndan sonra misafirim olsa da benim

1 Neon Sur. 5
7 bn Cerîr (22/9).

3 Necm Sur. 5

4 Necm Sur. 6

5 bn Cerîr (22/9, 10).

6 Necm Sur. 5, 6

7
Talîku't-Ta'ttk (4/322) ile Fethu'l-Bâri'de (8/604) geçtii üzere Firyabî ve bn Cerîr

(22/10 ).

8 Necm Sur. 6
9 bn Cerîr (22/10) ve el-tkân'da (2/45) geçtii üzere bn Ebî Hatim.
10 Necm Sur. 6
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Ona, iddet sahibi gibi nimetler ihram ederim
"
dediini iitmedin mi?"

karln verdi.’

Ahmed, ibn Cerîr, Ibn Ebî Hâtim, Taberânî ve Ebu'-eyh'in Azame'öe (bn

Mes'ûd'dan bildirdiine göre Resûlullah (saiieiihu aijyhi mailem), Cibril'i kendi

sûretinde sadece iki defa görmütür. Bunlardan birincisi, Resûlullah (uiyiahu aleyhi

vESEiiem), Cibril'i kendi suretinde görmek istemiti ve onu gördüünde Cibril ufku

kaplamt. kincisi ise Mirac'a çkarld zamandr. Allah'n: "O en yüksek

ufukta idi... Andolsun, o, Rabbinin en büyük alametlerinden bir ksmn
gördü'

1

buyruu da bunu ifade etmektedir. Yani burada Resûlullah’n [sbUbIIbIiu

aleyfci reaBem), Cibril'i görmesi kastedilmektedir .

3

Ahmed, Abd b. Humeyd, bnu'l-Münzir, Taberânî, Azame'öe Ebu'-eyh

bn Merdûye, Ebû Nuaym ve DelâiVde Beyhakî, bn Mes'ûd'dan bildirir:

Resûlullah (»JMshu aJerfe «sefan), Cibril'i kendi suretinde gördü ve Cibril'in alt yüz

kanad vard. Onun her bir kanad ufku kaplamt. Onun kanatlanndan ancak

Allah’n bilebilecei rengârenk inciler ve yakutlar dökülmekteydi/

bn Cerîr ve Ebu'-eyh’in bn Mes'ûd'dan bildirdiine göre Hz.

Peygamber (seyisim aleyhi YESEM:
"
Cibril'i Sidretü'l-Münteha'nn yannda gördüm.

Onun alt yüz kanad vard. O, tüylerinden rengârenk inciler ve yakutlar

döktürmekteydi" buyurmutur .

5

fanu'l-Münziriin bildirdiine göre bn Abbâs: "O, en yüksek ufukta di"6

âyetini açklarken: “ Burada Güne'in çkt yer kastedilmektedir" dedi.

Abd b. Humeyd ve bn Cerîriin bildirdiine göre Katâde: "O en yüksek

ufukta di"7
âyetini açklarken öyle dedi: Hasan(- Basrî) bu konuda: "Burada

dounun en yüksek yeri kastedilmektedir" dedi. "Sonra yaklam ve

1

el-tkân ’da (2/83) geçtii üzere Tast.
1
Necrn Sur. 7, 18

3 Ahmed 6/411 (3864), bn Cerîr (22/30), bn Kesîr, Tefsir 'de (7/419) geçtii üzere bn
Ebî Hâtim, Taberânî (10547) ve Ebu'-eyh 366). Müsned 'in muhakkikleri: "snâd
zayftr" demilerdir.

4 Ahmed 6/294, 7/31, 404 (3748, 3915, 4396), Taberânî (9054, 9055), Ebu'-eyh (357,

364) ve Beyhakî (2/372).

5 bn Cerîr (22/25) ve Ebu'-eyh (503). Muhakkik: "isnad sahihtir" demitir.
6
Necin Sur. 7

7 Necm Sur. 7
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inmitir
"

1

âyetini de: “Burada Cibrîl kastedilmektedir" eklinde açklamtr.

"Aradaki mesafe iki yay boyu oldu, hatta daha yakn" 1

âyeti hakknda ise

“Allah ve Cibrîl arasndaki mesafe iki yay boyu kadar kald, mânâsndadr"

dedi .

3

Buhârî, Müslim, Tirmizî, bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Merdûye ve

Beyhakî’nin DelâiVde bildirdiine göre bn Mes'ûd: "Aradaki mesafe iki yay

boyu oldu, hatta daha yakn"4
âyetini açklarken: “Hz. Peygamber (saitaiiahu aeyh

«senem), Cibril'i gördü ve onun alt yüz kanad vard" dedi .

5

Firyabî, Abd b. Humeyd, Tirmizî bn Cerîr, bnu'l-Münzir, Taberânî,

Azame'de Ebu'-eyh, Hâkim, bn Merdûye, Ebû Nuaym ve DelâiVde

Beyhakî'nin bildirdiine göre bn Mes'ûd: "Gözünün gördüünü gönlü

yalanlamad"6
âyetini açklarken: “Resûlullah (saiiaiishu aleyhi vEseiiem), Cibril'i gördüü

zaman onun üzerinde ipek kumatan yeil iki elbise vard. O, yeryüzü ve

gökyüzü arasn doldurmutu" dedi .

7

bn Cerîr, bn Ebî Hâtim ve DelâiVde Beyhakî Hz. Âie’den bildirir:

Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi veseHm) ilk olarak rüyasnda Cibril’i Ecyâd denilen yerde

görmütü. Resûlullah (sBisiiahu bM* mt\im) bir ihtiyacndan dolay çknca Cibril

kendisine: “Ey Muhammedi Ey Muhammedi" diye seslendi. Hz. Peygamber

(sBiyahu aleyhi reseiien) sana soluna bakt ve bir ey göremedi. Sonra yukan

baktnda onu gökyüzünün en yüksek yerinde ayak ayaküstüne atm bir

ekilde gördü. Cibrîl kendisini sakinletirmek için: "Ey Muhammedi Ben

Cibril’im, ben Cibril’im" diyordu. Hz. Peygamber luyiahu Bfeyh resdiem) kaçarak

insanlarn arasna kant. Bir daha baktnda da bir ey göremedi.

nsanlardan aynlnca bakt ve Cibril'i bir daha gördü. Allah’n: "Batmakta olan

yldza andolsun ki... Sonra yaklam ve inmitir
"8 buyruu da bunu ifade

1 Necm Sur. 8
2 Necm Sur. 9

3 bn Cerîr (22/13, 14, 16).

4 Necm Sur. 9

5 Buhârî (4856, 4857), Müslim (174), Tirmizî (3277), bn Cerîr (22/17) ve Beyhakî

(2/366).

6 Necm Sur. 11

7 Tirmizî (3283, "sahih"), bn Cerîr (22/25), Taberânî (9050), Ebu>eyh (343), Hâkim

(2/468, 469, "sahîh") ve Beyhakî (2/367).

8 Necm Sur. 1- 8
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etmektedir. Burada Cibril'in Muhammed’e tsabfah »Mi meilem) yaklamas

kastedilmektedir. "Jil jt ^3! âyetindeki "Ol!" ifadesi yanm parmak

mânâsndadr. "Böylece Allah kuluna vahyedeceini vahyetti ." 1

Yani Cibril,

Rabbinin kuluna vahyedeceini vahyetti .

2

bn Ebî Hâtim, Taberânî ve bn Merdûye'nin bildirdiine göre bn Abbâs:

"Sonra yaklam ve inmitir
"3 âyetini açklarken: “Burada Muhammed’in

(sdiaflahu aisyti veseiiem) yüce Rabbine yaklap sonra da inmesi kastedilmektedir"

dedi .

4

ibn Cerîr ve bn Merdûye'nin bildirdiine göre bn Abbâs: "Sonra

yaklam ..."5 buyruunu: “Muhammed (siiaiiahu aleyhi vaseiiam), önce Rabbine

yaklam ve sonra inmitir" eklinde açklamtr.

6

Abd b. Humeyd, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve bn Merdûye'nin

bildirdiine göre bn Abbâs: "Aradaki mesafe iki yay boyu oldu ..."7

buyruunu: “Ona iki yay boyu kadar yaklat, mânâsndadr" eklinde

açklad. Abd b. Humeyd'in lafz ise: “Aralannda iki yay boyu bir mesafe

vard" eklindedir.

bn Cerîr ve bnu'l-Münzirîin bildirdiine göre bn Mes’ûd: "Aradaki

mesafe iki yay boyu oldu ..."
8
buyruunu: “Cibrîl, ona yaklat ve aralanndaki

mesafe bir veya iki arn kadar kald" eklinde açklamtr.

9

Taberânî, bn Merdûye ve Muhtâre'öe Diyâ'nn bildirdiine göre bn

Abbâs: "Jâl jl Olâ âyetini açklarken: "Olâ" ifadesi kadar,

ifadesi ise iki arn mânâsndadr" dedi .

11

1

Necm Sur. 10
2 bn Cerîr (22/17, 18), bn Kesîr, Tefstr'de (7/422, 423) geçtii üzere bn Ebî Hâtim ve

Beyhakî (2/368).

3 Necm Sur. 1-8

4 Taberânî (11328).

5 Necm Sur. 8

6 bn Cerîr (22/14).

7 Necm Sur. 9

8 Necm Sur. 9

9 bn Cerîr (22/16).
10
Necm Sur. 9

Taberânî (12603) ve Diyâ 10/44 (39).
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Taberânî'nin Sünni'de bildirdiine göre bn Abbâs: c*\
¥' buyruunu

açklarken: "Kabe ifadesi kadar, Kavs ifadesi ise arn mânâsndadr" dedi.

Taberânî'nin Sünne 'de bildirdiine göre akîk b. Seleme: çü jlü
"

1

âyetini açklarken: "Burada arn kastedilmektedir. Kavs ifadesi ise kendisiyle

her ey ölçülen arn mânâsndadr" dedi.

Taberânî’nin Sünne 'de bildirdiine göre Saîd b. Cübeyr bu âyeti

açklarken: "Arn bir ölçüdür" dedi.

Âdem b. Ebî yâs, Firyabî ve el-Esmâ ve's-Sfât ' ta Beyhakî'nin bildirdiine

göre Mücâhid: "Aradaki mesafe iki yay boyu oldu ..."3 buyruunu açklarken:

"Burada yay kiriinin yaya olan uzakl kadar bir mesafe kastedilmektedir.

Bu da Rabbiyle arasnda kalan mesafedir1
' dedi .

4

bnu'l-Münziriin bildirdiine göre Mücâhid ve krime: "Ona o kadar

yaklat ki aralannda yay kirii ile yayn tutacak yeri arasndaki mesafe kadar

bir mesafe kald" dediler.

Taberânî’nin Sünne'de bildirdiine göre Mücâhid: Cila
"5 buyruunu

açklarken: "Burada iki yay boyu bir mesafe kastedilmektedir" dedi.

Taberânî'nin Sünne'de bildirdiine göre Hasan(- Basrî): ç.â
" 6

buyruunu açklarken: "Sizin, bu yaylarnzdan iki yay boyu bir mesafe

kastedilmektedir" dedi.

Ibnu'l-Münzir ve bn Merdûye’nin bildirdiine göre Ebû Saîd el-Hudrî: Hz.

Peygamber Msiiahu aleyhi veseiiem) srâ gecesi götürüldüü zaman Rabbine yaklat.

"Aradaki mesafe iki yay boyu oldu, hatta daha yakn"7
oldu. Yayn kirie ne

kadar yakn olduunu görmüyor musun?" dedi.

Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre Katâde: "Bize bildirildiine göre Kâbe

ifadesi yayla kiri arasndaki mesafedir" dedi.

1

Necm Sur. 9
2

Necm 5ur. 9

3 Necm Sur. 9
4

Tefsîr Mücâhid'de (sh. 250) geçtii üzere Âdem, et-Talîku'te (4/322) geçtii üzere

Firyabî ve Beyhak (927). Muhakkik: "snad zayftr" demitir.

5 Necm Sur. 9

6 Necm Sur. 9

7 Necm Sur. 9
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Nesâî, bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve bn Merdûye'nin

bildirdiine göre ibn Abbâs: "Böylece Allah kuluna vahyedeceini vahyetti
"1

âyetini: "Allah, kulu Muhammed'e (uUtau ata* mdiem) vahyetti” eklinde

açklamtr.

2

Sünne'de Taberânî ve Hâkim’in Enes’ten bildirdiine göre Resûlullah

(saiiaiiahu aleyhi vasaiiem): "Ben büyük nuru gördüm. Aramzda üzerinde inciler ve

yakutlar olan bir hicap vard. Allah bana dilediini vahyetti " buyurmutur .

3

Ebu'-eyh ve Delâil'öe Ebu Nuaym’n bildirdiine göre ureyh b. Ubeyd:

"Hz. Peygamber (sdUUMstatimdhm) gökyüzüne çkanld zaman Allah kendisine

dilediini vahyetti” dedi. Hz. Peygamber (saiiaiiahu atat» malam) ise öyle buyurdu:
"
Cibril, Rabbine yaklatn hissedince secdeye kapand. Allah bana

vahyedeceini vahyedene kadar sürekli olarak: «Celal, kudret, büyüklük ve

azamet sahibini her türlü eksikliklerden tenzih ederim» eklinde tebih ediyordu.

Sonra ban secdeden kaldrdnda onu Allah’n yaratm olduu ekilde

gördüm. Onun kanatlan zeberced, inci ve yakuttand. Bana iki gözünün aras

ujku kapatm gibi göründü. Daha önce onu sadece binlerinin suretinde

görmütüm. Onu en çok Dhye el-Kelbî suretinde görmütüm. Baz zamanlarda

da onu kiinin dostunu bir elein arkasndan görmesi gibi görürdüm ."4

Abd b. Humeyd’in bn Ömer'den bildirdiine göre Cibril, Hz. Peygamber’e

(saiiaüahu aleyhi veseiiem), Dhye el-Kelbî suretinde gelirdi.

Ahmed, Müslim, Taberânî, bn Merdûye ve el-Esmâ ve’s-SfâVta

Beyhakî'nin bildirdiine göre bn Abbâs: "Gözünün gördüünü gönlü

yalanlamad... Andolsun onu bir de dier inite görmütü"5
âyetlerini:

"Muhammed (niuiahu aleyhi mailem) kalbiyle Rabbini iki defa gördü” eklinde

açklamtr .

6

1

Necm Sur. 10
2
Nesâî, S. el-Kübrâ (11538) ve bn Cerîr (22/20).

3
Taberânî, M. el-Evsat'ta (6214) ve Hâkim (1/368).

4 Ebu'-eyh (358) ve Ebû Nuaym (170). Azame ’nin muhakkiki: "Zayf hadistir"

demitir.
5 Necm Sur. 11, 13
6 Ahmed 3/425 (1956), Müslim (176/285), Taberânî (11455, 12941) ve Beyhakî (926).

bn Kesir der ki: "Ebû Salih, Süddî ve bakalar: "Muhammed (sallallahu aleyhi vcseîlem)

kalbiyle Rabbini iki defa gördü" demilerdir. Ancak bn Mes'ûd ve bakalar buna ihtilaf

etmitir.
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Abd b. Humeyd, Tirmizî, bn Cerîr, bnu'l-Münzir, Taberânî ve bn

Merdûye'nin bildirdiine göre bn Abbâs: "Gözünün gördüünü gönlü

yalanlamadr 1

âyetini: “Rabbini kalbiyle gördü” eklinde açklamtr .

2

Saîd b. Mansûr, Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine

göre brâhîm en-Nehaî ifadesini: “as^îsÎ” eklinde okuyup: “Onu

bulursunuz” mânâsnda açklamtr. "as3jUü1
"4 okunmasn da: “Onunla

mücadele edersiniz” eklinde açklamtr.

5

bnu’l-Münzir'in bildirdiine göre Saîd b. Cübeyr bu âyeti: “as3^*5»!”

eklinde okurdu.

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre bn Abbâs bu âyeti: "ds3^iî” eklinde

okurdu.

Abd b. Humeyd'in a’bPden bildirdiine göre ureyh bu âyeti:

eklinde (elif) harfi ile, Mesrûk ise “as3^1” eklinde okurdu.

bn Merdûye'nin bildirdiine göre Enes: “Muhammed (uiiaiUu aleyhi «ailemi,

Rabbini gördü” demitir.

bn Merdûye'nin bildirdiine göre Enes: “Hz. Peygamber (sbiibIIbKu aleyhi yasaiieni,

Rabbini gözüyle gördü” demitir.

Taberânî ve bn Merdûye'nin bildirdiine göre bn Abbâs: "Muhammed
(satiaiiahu aleyhi veseHem), Rabbini bir defa gözüyle, bir defa da kalbiyle olmak üzere iki

defa görmütür” dedi .

7

Tirmizî, Taberânî, bn Merdûye ve el-Esmâ ve's-Sfât ' ta Beyhakî'nin

bildirdiine göre bn Abbâs: "Andolsun onu bir de dier inite görmütü"8

1

Necm Sur. 1

1

2
Tirmizî (3281, "sahih"), bn Cerir (22/24), Taberânî (12941) ve Müslim (176/284).

3 Necm Sur. 12

4 Necm Sur. 12

5 et-Talîku'tc (4/323) geçtii üzere Saîd b. Mansûr, Fethu’l-Bâr (8/605), et-Talîku’fe

(4/323) geçtii üzere Abd b. Humeyd ve bn Cerîr (22/27).

6 Necm Sur. 12

7 Taberânî (13564) M el-Evsat (5761). Heysemî, Mecmauz-Zevâid'de (1/79) der ki:

"Ravileri Sahîh ' in ravileridir."

8
Necm Sur. 13
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âyetini: “Hz. Peygamber (saiiBiiahu aleyhi yenim), yüce Rabbini gördü" eklinde

açklamtr .

1

Abd b. Humeyd, Tirmizî, bn Cerîr, Ibnu'l-Münzir, Hâkim ve bn Merdûye,

a'bî'den bildirin bn Abbâs, Arafat'ta Ka'b ile karlap ona bir ey sorunca

Ka'b(u'l-ahbâr) öyle bir tekbir getirdi ki sesi dalarda yank yapt. bn Abbâs:

“Haim oullar iddia ederek: «üphesiz ki Muhammed Rabbini iki defa

gördü» demektedir" dedi. Bunun üzerine Ka'b: “Allah görünmesi ve

konumasn Muhammed MaHahu aleyhi vesellem) ile Musa (aleyhisselam) arasnda taksim

etti. Muhammed (sallallhu aleyhi vesellem) Rabbini iki defa gördü. Mûsa'yi da (aleyhisselsm)

Rabbi iki defa konuturdu" karln verdi. Mesrûk der ki: “Hz. Âie'nin

yanna girip: «Muhammed (saiiaiiahu aleyh, vesellem), Rabbini gördü mü?» diye

sorduumda, o: “Öyle bir ey sordun ki tüylerim diken diken oldu" cevabn

verdi. Ona: “Acele etme" deyip: "Andolsun, o, Rabbinin en büyük

alametlerinden bir ksmn gördü" 2
âyetini okudum. Bunun üzerine Hz. Âie

öyle dedi: “Sen bu âyetle nereye götürülüyorsun? Onun gördüü kii

Cibril'dir. Kim sana Muhammed'in Rabbini gördüünü veya kendisine

emredilenlerden bir ey gizlediini veya "Kyametin ne zaman kopaca
bilgisi üphesiz yalnzca Allah katindadr. O, yamuru indirir,

rahimlerdekini bilir. Hiç kimse yarn ne kazanacan bilemez. Hiç kimse

nerede öleceini de bilemez. üphesiz Allah hakkyla bilendir, (her eyden)

hakkyla haberdar olandr"3 âyetindeki bilinmeyen be eyi bildiini söylerse

en büyük yalan söylemi olur. Ancak Hz. Peygamber isaHaiiahu aierh vesehem), Cibril’i

görmütür. Hz. Peygamber (saMahu aleyh, vesellem), Cibril'i kendi suretinde iki defa

görmütür. Bir defa Sidretü'l-Münteha’da, bir defada Ciyâd'da gördü. Onun

alt yüz kanad vard ve tüm ufku kaplamt."4

Nesâî, Hâkim ve bn Merdûye’nin bildirdiine göre bn Abbâs: “Dostluun

brahim'e (aleyhisselam), kelamn Mûsa'ya uieytnsseiam), görmenin de Muhammed'e

(saâaiiahu aleyh, vesellem) bahedilmesine mi ayorsunuz?" demitir.

5

1

Tirmizî (3280, "hasen"), Taberârû (10728) ve Beyhakî (933). Hasen hadistir (Bakn:

Elbânl, Sahîh Sünen et Tirmizî, 3614).
2 Necm Sur. 18

3 Lokman Sur. 34
4
Tirmizî (3278), bn Cerîr (22/31), Hâkim (2/575, 576) ve Fethu'l-Bâri'de (8/606, 607)

geçtii üzere bn Merdûye. Zayf hadistir (Bakn. Elbânî, DaîfSünen et-Tirmizî, 646).

5
Nesâî, S. el-Kübrâ (11539) ve Hâkim (2/469, "sahîh'').
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bn Çerimin bildirdiine göre ikrime: "Muhammed (nihlahu aleyh» veseUem), Rabbini

gördü" demitir .

1

bn Cerîr'in bn Abbâs'tan bildirdiine göre Hz. Peygamber (safaüahu aleyh» meiiem)

öyle buyurmutur: "Rabbimi en güzel bir surette gördüm. Bana: «Ey

Muhammedi Meleu'l-A'lâ'dahilerin hangi konularda tarttklarm biliyor

musun?» diye sordu. Ben: «Hayr, ey Rabbim! Bilmiyorum» dedim. Bunun

üzerine Rabbim elini iki omuzum arasna koydu. Eli o kadar souktu k,

soukluunu gösümde hissettim. O anda göklerde ve yerde olanlar bildim ve:

«Ey Rabbim! Kefaretler, dereceler, cemaat namazlarna gitmek ve namazdan

sonra dier namaz beklemek hakknda tartyorlar» dedim. Sonra: «Ey

Rabbim! üphesiz ki sen brahim'i dost edindin, Musa ile konutun ve unu
unu yaptn» dedim. Bunun üzerine Yüce Allah: «Senin gösünü açmadm m?
Yükünü üzerinden atmadm m? Sana unu yapmadm m? Sana unu
yapmadm m?» buyurdu. Bana öyle eyler verdi ki bunlar size anlatmama izin

vermemitir. «Sonra yaklam ve nmitir. Aradaki mesafe iki yay boyu

oldu# hatta daha yakn. Böylece Allah kuluna vahyedeceini vahyetti.

Gözünün gördüünü gönlü yalanlamad»
2

âyetleri de bunlar ifade

etmektedir. Allah gözümün nurunu kalbimde kld ve ben Rabbime kalbimle

baktm."3

bn shâk ve el-Esmâ ve's-Sfât'ta Beyhakî'nin, Abdullah b. Ebî Seleme'den

bildirdiine göre Abdullah b. Ömer b. el-Hattâb elçisini: "Muhammed (oMahj

aleyh vmsIIbit»), Rabbini gördü mü?" diye sormas için Abdullah b. Abbâs'a

gönderdi. Abdullah b. Abbâs ta ona: "Evet, Muhammed (saiiaâBhu aleyhi «siiem,,

Rabbini gördü" diye haber gönderdi. Bunun üzerine Abdullah b. Ömer,

elçisini: "Muhammed (seiBiahu BByhi «eseiiem) Rabbini nasl gördü?" diye sormas için

tekrar Abdullah b. Abbâs’a gönderdi. Abdullah b. Abbâs ta ona öyle bir

cevap gönderdi:

"Muhammed (uiiaitahu aleyhi reselisin) Rabbini yeil bir bahçe içinde gördü.

Aralannda altndan bir örtü vard ve altndan kürsüsü üzerinde idi. Onu dört

1

îbn Cerîr (22/22, 23).
2

Necm Sur. 8-11

3 bn Cerîr (22/23). bn Kesir, Tefstr’de (7/426): "snâd zayftr" demitir.
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melek tamaktayd. Bir melek adam suretinde, bir melek öküz suretinde bir

melek kartal suretinde ve bir melek aslan suretindeydi ."

1

el-Esmâ ve's-Sfât' ta Beyhakî’nin krime vastasyla bildirdiine göre bn

Abbâs'a: "Muhammed (saiiaiiahu aleyh. yesBiiem) Rabbini gördü mü?" diye sorulunca:

"Evet, gördü, sanki ayaklar bir bahçenin içindeydi. Aralarnda inciden bir

örtü vard" dedi. Ona: “Ey bn Abbâs! Allah: "Gözler onu idrak edemez ..."
1

buyurmuyor mu?" dediimde: "Annen olmaya, burada Allah'n nuru

kastedilmektedir. Eer Allah nuru ile tecelli edecek olursa hiçbir ey onu

idrak edemez” cevabn verdi .

3

Abd b. Humeyd, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim, Muhammed b. Ka'b el-

Kurazî'den bildirir: Ashâb: "Yâ Resûlullah! Rabbini gördün mü?" diye

sorunca, Resûlullah (sBisiiahu eleyto veseiiem): "Onu kalbimle iki defa gördüm " buyurdu

ve: "Gözünün gördüünü gönlü yalanlamad "

4

âyetini okudu. s

bn Cerîriin ashâbdan bir kiiden bildirdiine göre Müslümanlar: "Yâ

Resûlullah! Rabbini gördün mü?" diye sorunca, Resûlullah (seiieiiahu «Mi vesellem):

"Onu gözümle görmedim, ama kalbimle iki defa gördüm" buyurdu ve: "Sonra

yaklam ve nmitir âyetini okudu .

7

bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim, Ebu'l-Âliye'den bildirir: Resulullah'a {sbMIbJh,

Bieyhi vuseiiem): "«Rabbini gördün mü?» diye sorulunca: «Evet, bir nehir gördüm.

Nehrin öbür tarafnda bir hicap, hicabn arkasnda da bir nur gördüm. Baka bir

ey de görmedim»" buyurdu .

8

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Ebu'l-Âliye: "Gözünün gördüünü

gönlü yalanlamad"9 âyetini: "Muhammed (saiyiahu^ «seiM, Rabbini gözü ile

deil, kalbi ile görmütür" eklinde açklamtr.

1

Beyhakî (934, "zayf'). Muhakkik: "snad zayf ve metni münkerdir" demitir.
1 Enâm Sur. 103

3 Beyhakî (935, "zayf'). Muhakkik: "snad zayftr" demitir.

4 Neon Sur. 1

1

5 bn Kesîr, Tefsir 'de (7/424) geçtii üzere bn Ebî Hâtim.
6 Necm Sur. 1- 8

7 bn Cerîr (22/19).

8 bn Kesîr, Tefsir'de (7/425) geçtii üzere bn Ebî Hâtim. bn Kesîr: "Çok arîb bir

hadistir" demitir.

9 Necm Sur. 11
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Abd b. Humeyd ve bn Cerîriin bildirdiine göre Ebû Sâlih: “Gözünün

gördüünü gönlü yalanlamad"
1

âyetini: "Muhammed {sBiaiiahu aleyhi «sdlen),

Rabbini iki defa kalbiyle görmütür" eklinde açklad .

2

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Saîd b. Cübeyr: "Ben Muhammed'in

(sal siiahu aleyhi mailim) Rabbini gördüünü veya görmediini iddia etmiyorum"

demitir.

Müslim, Tirmizî ve bn Merdûye, Ebû Zerden bildirir: Resûlullah’a (»iaiiahu

aleyhi vesellem): "Rabbini gördün mü?" diye sorduumda, Resûlullah (sallallahu aleyhi

vesilem): "O bir nurdur, onu nasl görebilirim ?" karln verdi .
3

Müslim ve bn Merdûye'nin bildirdiine göre Ebû Zer, Resûlullah'a (seiiaiiBhu

aleyhi vesellem): "Rabbini gördün mü?" diye sorunca, Resûlullah (sallallahu aleyhi vesellem):

"Bir nur olarak gördüm" buyurdu .

4

Abd b. Humeyd, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve bn Merdûye'nin

bildirdiine göre Ebû Zer: "Muhammed (saiiaiihu aleyhi vesritem) Rabbini kalbi ile

görmütür, gözü ile görmemitir" dedi .

5

Nesâî'in bildirdiine göre Ebû Zer: "Resûlullah (saiaiiahu aleyhi vesellem), Rabbini

kalbi ile görmütür, gözü ile görmemitir" dedi .

6

Müslim ve Beyhakî'nin DelâiVde bildirdiine göre Ebû Hureyre:

"Andolsun onu bir de dier inite görmütü" 7
âyetini: "Resûlullah (uMatuacyh

vesellem), Cibril'i (eieyhisseium) görmütür" eklinde açklad .

8

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre brâhîm(-i Nehaî): "Resûlullah (saiiadahu

ateyt* vesellem), Cibril'i kendi suretinde görmütür" dedi.

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Murra el-Hemdânî: "Cibril,

Resûlullah'a (saMaiiahu aleyh vesellem) kendi suretinde sadece iki defa gelmitir. Hz.

Peygamber (niuiahu aleyhi vesetiam) onu yeillik bir yerde üzerine inciler aslm bir

ekilde gördü" dedi.

1

Necm Sur. 11

2 bn Cerir (22/24).

3 Müslim (178/291) ve Tirmizî (3282).

4 Müslim (178/292).

5 bn Kesîr, Tefsir'de (7/428) geçtii üzere bn Ebî Hâtim.
6
Nesâî, S. el-KübrS (11536).

7 Necm Sur. 13
8
Müslim (175) ve Beyhakî (2/371).
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Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Katâde: "Andolsun onu bir de dier

inite görmütü'1

âyetini açklarken: "Resûlullah (saiiaiiehu aieyS »eseiM, Sidretü’l-

Münteha'nn yannda büyük bir nur görmütü" dedi.

Ebu'-eyh ve bn Merdûye’nin bildirdiine göre bn Mes'ûd: "Andolsun

onu bir de dier inite görmütü"2
âyetini açklarken: "Resûlullah (saiiaUato aleyhi

vBMlem), Cibril’i aya Sidre’ye asl bir ekilde gördü. Aya üzerinde bitki

üzerindeki yamur damlacktan gibi inciler bulunmaktayd” dedi .
3

Ebu’-eyh’in Azame'de bildirdiine göre bn Mes'ûd: "Andolsun onu bir

de dier inite görmütü. Sidretü’l-Münteha'nn yannda"4
âyetlerini

açklarken: "Resûlullah (uUBhu aleyhi mailem), Cibril’i kendi suretinde alt yüz kanatl

bir ekilde Sidre'nin yannda gördü. Onun bir kanad ufku kaplamt.

Kanatlanndan sadece Allah'n bilecei rengarenk inciler ve yakutlar

dökülmektedir” dedi .

5

Ahmed, Abd b. Humeyd, Müslim, Tirmizî, bn Cerîr, bnu’l-Münzir, ibn

Merdûye ve DelâiVde Beyhakî, bn Mes'ûd'dan bildirir: Resûlullah (saiialiahu aleyhi

«teiiemi srâ gecesi çkarld zaman altnc semada olan Sidretü’l-Münteha'ya

götürüldü. Yeryüzünden çkanlar orada son bulur ve orada ondan alnr.

Üstünden inenler de orada son bulur ve orada ondan alnr. "O zaman

Sidre'yi kaplayan kaplamt." Burada altn kelebekler kastedilmektedir.

Orada Resûlullah'a (uflalahu aleyh! metten) üç ey verildi. Bunlardan biri be vakit

namaz, biri Bakara Sûresinin son âyetleri ve biri de ümmetinden hiç bir eyi

Allah'a irk komayanlann ve büyük günahlannn balanmasdr .

6

Abd b. Humeyd ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre bn Abbâs’a Sidretü'l-

Münteha sorulunca: "Her âlimin ilmi orada son bulur. Ondan geriye olan da

ancak Allah bilir" dedi.

1

Neon Sur. 13

3 Necm Sur. 13

3 Ebu'-eyh (350).

4 Necm Sur. 13, 14

5 Ebu'-eyh (357).
6 Ahmed 6/181 (3665), Müslim (173), Tirmizî (3276), bn Cerîr (22/34, 41) ve Beyhakî

(2/372, 373).
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bn Ebî eybe ve Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Dahhâk'a: "Niçin

Sidretü'l-Münteha diye adlandrmtr?” diye sorulunca: "Çünkü Allah'n

emirlerinden her ey orada son bulur ve onu geçemez" dedi .

1

bn Cerîr, imriden bildirir: bn Abbâs, Ka'b'n yanna gelerek: "Bana

Sidretü'l-Münteha'dan bahset" dedi. Bunun üzerine Ka'b(u'l-ahbâr): "Sidre

Ar'n ortasndadr. Her âlimin ilmi yani mukarreb melein ve peygamber

olarak gönderilmi resullerin ilmi orada son bulur. Ondan geriye olan da

ancak Allah bilir" dedi .

2

ibn Cerîriin bildirdiine göre Ka'b(u'l-ahbâr) der ki: "Sidretü’l-Münteha,

Ar’ tayanlarn balan üzerindedir. Bütün yaratklann ilmi orada son bulur.

Ondan geriye olan hakknda hiç kimsenin bir bilgisi yoktur. lmin orada son

bulmas sebebi ile Sidretü'l-Münteha diye adlandnld ."3

bn Ebî eybe, bn Abbâs'tan bildirir: Ka’b'a: "Sidretü’l-Münteha nedir?"

diye sorduumda: "Meleklerin ilminin son bulduu yerdir. Allah'n emirlerini

de orada bulurlar. Hiçbir ilim onlara eriemez" dedi. Yine ona, Cennetü'l-

Me'va’y sorduumda: "çinde, ehitlerin ruhlann yükselten yeil kular

bulunan Cennettir" dedi .

4

Firyabî, bn Ebî eybe, ibn Cerîr ve Taberânî'nin bildirdiine göre bn

Mes’ûd: "Sidretü'l-Müntehâ'nn yannda"5 âyetini açklarken: “Burada

Cennetin ortas kastedilmektedir. Onun üzerine ince ipek kuma ve kaln ipek

atlas konulmutur" dedi .

6

Ahmed ve bn Cerîriin Enes'ten bildirdiine göre Resûlullah MIbMu aleyhi

reuJiem): "Beri Sidretü'l-Münteha'ya götürüldüümde meyvelerinin küpler gibi

yapraklarnn da fillerin kulaklar gibi olduunu gördüm. Allah'n emri onu

kaplad zaman onun meyveleri ve yapraklan yakut, zümrüt ve buna benzer

eylere dönütü " buyurdu .

7

’ bn Ebî eybe (13/426).

2 bn Cerîr (22/33).

3 bn Cerîr (22/33).

4 bn Ebî eybe (13/150).

5 Necin Sur. 14
6 bn Ebî eybe (13/97), bn Cerîr (22/38) ve Taberânî (9056).

7 Ahmed 19/313 (12301) ve bn Cerîr (22/36). Müsned ’in muhakkikleri: "Buhirî ve

Müslim'in artna göre isnad sahihtir" demilerdir.
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bn Ebî eybe’nin bildirdiine göre Mücâhid: "Sidretü'l-Müntehâ ..."

1

ayetini açklarken: "Burada âhiret gününün ilk günü ve dünyann son günü

kastedilmektedir. te oras (her ey için) son bulan yerdir" dedi.*

bn Cerîr, Hâkim ve bn Merdûye’nin bildirdiine göre Esmâ binti Ebî Bekr,

Hz. Peygamber'in (satiaUshu siyi» vesdim) Sidretü’l-Münteha'y öyle vasflandrdn

iitmitir:
"
Bir binitli bir dalnn gölgesinde yüz yl yol gider. Ya da bir dalnn

gölgesinde yüz binitli gölgelenir. Onda altndan kelebekler vardr. Onun

meyveleri küp gibidir. "
3

Hakîm et- Tirmizî ve Ebû Ya'la'nn bn Abbâs’tan bildirdiine göre

Resûlullah Malisi aie^tu veuiiem): "O zaman Sidre'yi kaplayan kaplamt04
âyetini

açklarken:
"Onu gördüm ve tespit ettim. Sonra aramzda altndan kelebekler

olutu" buyurdu. 5

Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre bn Abbâs

bu âyeti: Ulc”6
eklinde okudu ve: "jîlii <û£." eklinde okuyan

kiileri ayplad.

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Abdullah b. ez-Zübeyr: "Kim bu âyeti:

“S3*3l aIp-" eklinde okursa Allah onu deli etsin. Çünkü bu âyet: &r"
7

eklindedir" dedi.

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre bn Abbâs: "Me'vâ Cenneti

onun (Sldre'nin) yanndadr”8
âyetini açklarken: "Cennetü'l-Me’va Ar'n

sandadr ve ehitlerin yeridir” dedi.9

Âdem b. yâs ve el-Esmâ ve's-Sfat'ta Beyhakî’nin bildirdiine göre

Mücâhid: “O zaman Sidre'yi kaplayan kaplamt"10
âyetini açklarken: "Sidre

1

Necm Sur. 14
1
îbn Ebî eybe (14/101).

3 bn Cerîr (22/38, 39) ve Hâkim (2/469, "sahih").

4 Necm Sur. 16

5 Hakîm (1/162, 367, 4/263) ve Ebû Ya'la (2656). Ebû Ya’la'nn muhakkiki: "snad çok

zayftr" demitir.
6
Necm Sur. 15

7 Necm Sur. 15
8 Necm Sur. 15

9 bn Cerîr (22/40).
10
Necm Sur. 16
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aacnn dallar inci, yakut ve zeberceddendi. Muhammed (saMlahu aleyhi veseiM

hem onu, hem Rabbini kalbiyle gördü" dedi .

1

Ebu'-eyh'in Azame'de bildirdiine göre bn Mes'ûd: "Cennet yedinci

semada en yüksek yerdedir. Cehennem ise yedi kat yerin dibindedir" dedi .

1

bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Ali b. EbîTâlib bu âyeti:

"^Ui !®-" 3 eklinde okudu ve: "Konaklama Cenneti mânâsndadr” dedi.

Abd b. Humeyd, bnu'l-Münzir, ibn Ebî Hatim ve bn Merduye’nin

bildirdiine göre bn Abbâs: "O zaman Sidre'yi kaplayan kaplamt"4
âyetini

açklarken: "Burada Sidre'yi kaplayanlardan kast meleklerdir" dedi.

Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre Seleme b. Vehrâm: "O zaman Sidre'yi

kaplayan kaplamt"5
âyetini açklarken: "Melekler Hz. Peygamber'i Maiahu

aleyhi vesellem) görmek için Yüce Allah'dan izin istediler. Allah da izin verince de

melekler Hz. Peygamber'i (sayiahj aleyhi «sellem) görmek için Sidre'nin etrafn

kapladlar" dedi.

Abd b. Humeyd ve bn CenVin bildirdiine göre Yakûb b. Zeyd der ki:

"Resûlullah’alsaibiiBhu aleyhi vesellem): "Sidre'nin yannda ne gördün?" diye sorulunca,

Resûlullah(saiiaiWu) aleyh, veseiiem): "Altndan kelebekler gördüm" buyurdu .

6

bn Merdûye'nin bildirdiine göre Enes: "O zaman Sidre'yi kaplayan

kaplamt" 7
âyetini açklarken: “Hz. Peygamber (saiyahu aleyhi vesellem) onu srâ

gecesi götürüldüü zaman gördü. Onu altndan çekirgeler kaplamt" dedi.

Firyabî, Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtîm, Hâkim ve

bn Merdûye'nin bildirdiine göre bn Abbâs: "Gözü oradan ne kayd ve ne

de onu at"8
âyetini açklarken: "Göz ne saa, ne de sola kaymad ve

kendisine emredileni de amad, mânâsndadr" dedi .

9

1

Âdem, Tefsir Mücâhid (627) ve Beyhakî (927). Muhakkik: "snad zayftr" demitir.
2
Ebu'-eyh (602).

3 Necm Sur. 15

4 Necm Sur. 16
5 Necm Sur. 16
6
ibn Cerîr (22/42).

7 Necm Sur. 16
8 Necm Sur. 17

9 bn Cerîr (22/44) ve Hâkim (2/469, "sahih").
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Firyabî, Saîd b. Mansur, Abd b. Humeyd, Buhârî, bn Cerîr, bnu'l-Münzir,

bn Ebî Hâtim, Taberânî, bn Merdûye, Ebû Nuaym ve Delâil'de Beyhakî'nin

bildirdiine göre bn Mes'ûd: "Andolsun, o, Rabbinin en büyük

alametlerinden bir ksmn gördü"
1

âyetini açklarken: “Ufku kaplayan

Cennetten yeil bir perde gördü” dedi .

2

bn Cerîr'in Enes'ten bildirdiine göre Resûlullah (salleiiahu aleyhi veseiiem) öyle

buyurmutur:
"
srâ gecesi götürüldüüm zaman Cibril beni Cennete götürdü.

Cennete girdim ve bana Kevser verildi. Sonra beni Sidretul-Münteha'ya

götürdü. O, Rabbine yaklat, derken sarkp ve daha da yakn oldu. Aralarndaki

mesafe, iki yay kadar yahut daha az kald."1

bn Ebî eybe'nin Enes'ten bildirdiine göre Resûlullah Maiiahu Beyh vesaliam):

"Sidretü'l-Münteha'ya vardmda onun yapraklarnn filkula gibi

meyvesinin de küp gibi olduunu gördüm. Allah'n emri onu kaplad

zamanda deiiverdi" buyurdu. Resûlullah (satiaiiahu aleyhi veseiiem) onun yakuta

dönütüünü zikretti.*

bn Ebî eybe’nin bildirdiine göre Ka'b(u’l-ahbâr): "Bütün eygamberlerin

ve meleklerin ileri Sidretü'l-Münteha'da son bulur” dedi .
5

^îSîl AJJ jrfui

"Siz de gördünüz mü, Lâf ve Uzza’y? Üçüncü olarak da
öteki Menafi? Erkek size de, dii O'na m?" (Ncem Sur. 19-2l)

Abd b. Humeyd, Buhârî, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Merdûye’nin

bildirdiine göre bn Abbâs: "Lât, haclara un çorbas yapan bir kiiydi” dedi.

Abd b. Humeyd'in lafz ise: "Lât, un çorbas yapar ve haclara içirirdi”

eklindedir .

6

1 Necm Sur. 18
2
Buhârî (3233, 4858), bn Cerîr (22/45), Taberânî (9051, 9053) ve Beyhakî (2/372).

3 bn Cerîr (22/19, 20).

* bn Ebî eybe (11/472, 13 (98). Elbârû: "Müslim'in artna göre isnad ceyyiddir"

dedi.

5 bn Ebî eybe (14/309).
6
Buhârî (4859) ve bn Cerîr (22/48).
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Nesâîve bn Merdûye, Ebu't-Tufayl'dan bildirir: Resûlullah (sbIIbIIbKu aleyhi veseiiem)

Mekke’yi fethettii zaman Hâlid b. el-Velîd’i, Uzza'nn bulunduu yere

Nahle’ye gönderdi. Hâlid, üç muaylan aac üzerinde olan Uzza'nn yanna

geldi ve bu aaçlan keserek üzerine ina edilmi olan evi ykt. Sonra da Hz.

Peygamber'e (saiiaiiahu aleyhi meiiem) gelip durumu haber verdi. Hz. Peygamber (seiiaiahu

aleyhi veseiiem): "Geri don, üphesiz sen hiç bir ey yapmamsn

"

buyurdu. Bunun

üzerine Hâlid geri döndü. Uzza’nn hizmetçileri ve koruyuculan onu görünce:

"Ey Uzza, ey Uzza!" diyerek daa kaçtlar. Hâlid oraya gelince çrlçplak bir

kadnn saçlann sarktm, bana avuçlanyla toprak saçtn gördü. Hâlid

kadn öldürünceye kadar ona klcyla vurdu. Yine Resûlullah’a(MBBhuaiayhivBSB am)

dönüp durumu haber verdi. Bunun üzerine Resûlullah (nUahu aleyhi «seiiem): "te o,

Uzza dr" buyurdu .

1

Taberânî ve bn Merdûye'nin bn Abbâs’tan bildirdiine göre Uzza

Nahle’nin orta yerindeydi. Lât ise Tâifte, Menât ise Kudeyd’deydi .

2

Saîd b. Mansûr ve Fâkihî, Mücâhid’den bildirin Lât cahiliye zamannda

Tâif’te evi bir kayalkta olan ve koyunlan bulunan bir kii idi. Bu kii

koyunlann sütünden ya çkanr, Tâif’ten de kuru hurma alarak bir çeit

çorba yapar ve bunu oradan geçenlere içirirdi. Bu kii öldükten sonra ona

taparak: "te Lât budur" dediler. Mücâhid: "oib
"

3

ifadesini: eklinde

eddeli olarak okurdu .

1

bn Ebî Hâtim ve bn Merdûye, bn Abbâs’tan bildirin Lât bir kaya üzerinde

çorba yapan biri idi. Onun çorbasndan içen kii mutlaka semirirdi. Sonra ona

taptlar.
5

Fâkihî’nin bn Abbâs’tan bildirdiine göre Lât öldüü, zaman Amr b.

Luhey, onlara: "O, ölmedi, kayann içine girdi" dedi. Bunun üzerine o kayaya

taptlar ve üzerine bir ev ina etiler .

6

bnu'l-Münziriin bildirdiine göre bn Cüreyc: "Siz de gördünüz mü.

1

Nesâî, S. el-Kübrâ (11547).
2
Taberânî (12106). Heysemî, Mecmau'z-Zevâid'de (7/115) der ki: "snadnda zayf olan

Ebu eybe bulunmaktadr."
3 Neon Sur. 19

4
Fâkihî, Ahbâru Mekke 5/164 (75).

5
Fethu'l-Bâri’de (8/612) geçtii üzere bn Ebî Hâtim.

6
Fâkihî, Ahbâru Mekke 5/164 (76).
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Lâf...*
1 buyruunu açklarken öyle dedi: "Lât, kuru üzüm suyuyla ve unla

çorba yapan Sakîf li bir kii idi. Öldüü zaman mezarn put edindiler ve ona

tapmaya baladlar. nsanlar bu kiinin Adven'lilerden Âmir b. ez-Zarib

olduunu iddia etmekteydi."

Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Mücâhid:

“,5>ül3 (=Siz de gördünüz mü, Lâf ve Uzza'y) buyruunu

açklarken: "Lât, Tâif'te un çorbas yapan bir kii idi. Öldüü zaman onun

mezann tapnak ettiler. Uzza ise aaçlardan ibarettirî * dedi.
2

Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Katâde:

"Siz de gördünüz mü. Lâf ve Uzza'y? Üçüncü olarak da öteki Menafi?"3

âyetlerini açklarken: "Bunlar kendilerine taptklan ilahlardr. Lât, Tâif

ahalisinin tapt, Uzza, Sükâme'de, Nahle’nin ortasnda bulunan

Kureylilerin tapt, Menât ise Kudeyd’de Ensâr'n taptyd" dedi.
4

Abd b. Humeyd ve bn Cerîr, Ebû Sâlih'ten bildirir: Lât onlarn ilahlannn

bakcs idi. Kendilerine çorba yapard. Uzza ise, Nahle denilen yerde

kendisine deriden iplerini ve yünlerini astktan hurma aacdr. Menât ise

Kudeyd’de bir tatr. 5

Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre Ebu'l-Cevzâ: “Lât, üzerinde çorba

yaplan bir tat. Bu sebeple de Lât diye adlandrld" dedi.

ls ^ *1 *âüb

"Öyle ise bu çok insafszca bir paylatrmadr." (Necin Sur. 22)

Tastî'nin Mesâil'öe bildirdiine göre Nâfi' b. el-Ezrak, bn Abbâs'a: "Bana:

buyruunu açkla" deyince, bn Abbâs: “Dîzâ ifadesi insafsz

mânâsndadr" dedi. Nâfi' b. el-Ezrak: "Araplar böylesi bir ifadeyi bilir mi?"

diye sorunca, bn Abbâs: "Evet bilirler, mriu'l-Kays'n:

’ Necm Sur. 19
1 bn Cerîr (22/48, 49).

3 Neon Sur. 19, 20
4 Abdurrezzâk (2/253) ve bn Cerîr (22/47).

5 bn Cerîr (22/48).

6 Necm Sur. 22
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Esed oullan hükümlerinde insafsz oldular

Çünkü bala kuyruu birbirine eit kldlar dediini itmedin m?

karln verdi.'

>»

Firyabî, Abd b. Humeyd ve bn Cerîr’in bildirdiine göre Mücâhid: "Bu çok

insafszca bir paylatrmadr" 2 buyruunu açklarken: “Bu, doru olmayan

bir paylatrmadr" dedi.

bnu’l-Münzir’in bildirdiine göre Mücâhid: "Bu çok insafszca bir

paylatrmadr"3 buyruunu açklarken: “Bu, eksik bir paylatrmadr" dedi.

Abdurrezzâk, Abd b. Humey ve bn Cerîrîin bildirdiine göre Katâde: " üs
^3-0

”

4 buyruunu açklarken: “Bu insafszca bir paylatrmadr" dedi. 5

Abd b. Humeyd, Dahhâk'tan aynsn bildirir.

ibn Cerîr’in bildirdiine göre bn Abbâs: Ü5"6 buyruunu

açklarken: “Bu, insafszca haksz bir paylatrmadr2
’ dedi.

7

*

J+; u OUJjÂJ fi

''Yoksa insan, her arzu ettii eye sahip mi olacaktr?"
(Necm Sur. 24)

Ahmed, Buhârî ve Beyhakî'nin uabu’l-mân'da Ebû Hureyre’den

bildirdiine göre Resûlullah (saUallahu aleyhi vesBlem):
"
Sizden biri bir ey temenni ettii

zaman ne temenni ettiine baksn. üphesiz ki o, temenni ettiinden neyin

kendi lehine yazlm olduunu bilemez" buyurmutur. 8

1

el-tkân 'da (2/98) geçtii üzere Tastî.

2 Necm Sur. 22

3 Necm Sur. 22
4 Necm Sur. 22
5 Abdurrezzâk (2/255) ve bn Cerîr (22/53).

6 Necm Sur. 22
7 bn Cerîr (22/53).

8 Ahmed 14/316, 317, 15/9 (7689, 9024), Buhârî, el-Edebu'l-Müfred (794) ve Beyhakî

(7274, 7275). Zayf hadistir (Bakn: Elbânî DafEdebi'l-Müfred, 124).
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"Allah, dilediine ve honut olduuna izin vermedikçe,

göklerde bulunan nice meleklerin efaati bir eye yaramaz."
(Nccm Sur. 26 )

bnu’l-Münzir'in bildirdiine göre bn Cüreyc: "Göklerde bulunan nice

meleklerin efaati bir eye yaramaz"’ buyruunu açklarken: "Müriklerin:

«Putlar efaat edeceklerdir» demeleri üzerine Allah: "Göklerde bulunan nice

meleklerin efaati bir eye yaramaz" 2 buyurmutur” dedi.

4* cH i* ^ cP' *1& & u fV uj

“Onlarn, bu hususta hiçbir bilgisi yok, ancak zanna

kaplyorlar ve üphe yok ki zan, gerçee kar hiçbir eye
yaramaz." (Nccm Sur. 28)

ibn Ebî Hâtim, Ömer b. el-Hattâb'dan bildirir: Din hususunda zanna

kaplmaktan saknn. üphesiz ki, Resûlullah’n (uiiailahu aleyhi «seilem) zann isabet

ederdi. Çünkü Allah ona olacak eyleri gösterirdi. Bizim görüümüz ise

bilmediimiz bir ey hakkndadr. "üphe yok ki zan, gerçee kar hiçbir

eye yaramaz."3

’ Neon Sur. 26
1
Neon Sur. 26

3 Necm Sur. 28
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"te onlann eriebilecekleri bilgi budur. Dorusu Rabbin
yolundan sapm olan pekiyi bilir, doru yolda olan da çok

iyi bilir." (Necm Sur. 30)

Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre Mücâhid: "te onlann

eriebilecekleri bilgi budur ..."
1 buyruunu açklarken: “Burada görüleri

kastedilmektedir
1
’ dedi.

Tirmizî, bnu’s-Sünnî ve Hâkim, bn Ömer'den bildirir. ResOlullah (saflanahu ahv»»

vesellem) bir meclisten kalkmadan önce mutlaka ashâbna u dualar yapard:
"
Allahm ! Sana kar ma'siyetlerle aramza perde olacak bir korku, bizi

Cennetine götürecek bir kulluk ve bize, dünya musibetlerine kar bizi güçlü

klacak bir iman nasip et. Allahm! Bizi yaattn sürece, kulaklarmz,

gözlerimiz ve gücümüzden bizi faydalandr. Ayn eyleri zürriyetimize de nasip

et. Bize zulmedenlerden intikammz al ve dümanlarmza kar bize yardm

et. Musibetimizi dinimizde klma. En büyük tasamz ve ilmimizin sonunu

dünya yapma ve bize acmayanlan üzerimize musallat etme."2

"Göklerde ve yerde bulunanlar hep Allah'ndr. Bu, Allah'n,

kötülük edenleri yaptklaryla cezalandrmas, güzel

davrananlar da daha güzeliyle mükâfatlandrmas içindir."

(Neem Sur. 3 1)

Ibnu’l-Münzir’in bildirdiine göre ibn Cüreyc: "...Bu, Allah'n, kötülük

edenleri yaptklaryla cezalandrmas, güzel davrananlar da daha güzeliyle

1 Necm Sur. 30
3

Tirmizî (3502, "hasen", lafz kendisinindir), Îbnu's-Sünnî (446) ve Hâkim (1/528).

Hasen hadistir (Bakn: Elbânî, Sahih Sünen et-Tirmizî, 2783).
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mükâfatlandrmas içindir
''

1

buyruunu açklarken: "Burada kötülük

edenlerle irk ahalisi, iyilik edenlerle de müminler kastedilmektedir” dedi.

> bildi çsb ^3 01 (i-Jjl NJ Ijiil
j

pi)it >:US 0^~ j,iil

5ü (dûiiiî Ojk ^M ip u«Si pi (iliît ij^ jdAî

0*i (diî _>* *<1 jî

"Onlar, ufak tefek kusurlan dnda, büyük günahlardan ve

çirkin ilerden uzak duran kimselerdir. üphesiz Rabbin,

balamas çok geni olandr. Sîzi, topraktan yarattnda
da ve analarnzn karnnda ceninler iken de, en iyi

bilendir. Bunun için kendinizi temize çkarmayn. Çünkü o,

Allah'a kar gelmekten saknanlar en iyi bilendir."

(Necm Sur. 32)

bn Merdûye’nin bildirdiine göre bn Abbâs: "Onlar... büyük

günahlardan ve çirkin ilerden uzak duran kimselerdir ..."
3 buyruunu

açklarken: "Burada büyük günahlarla Allah'n atele cezalandracan

bildirdii günahlar, çirkin ilerle de ceza olarak dünyada iken had (eri ceza)

uygulanan iler kastedilmektedir” dedi.

Abdurrezzâk, Saîd b. Mansûr, Ahmed, Abd b. Humeyd, Buhârî, Müslim,

bn Cerîr, bnu’l-Münzir, bn Merdûye ve Sünen 'de Beyhakî bn Abbâs'tan

bildirin Ebû Hureyre'nin, Hz. Peygamberden (oiiaiihu aleyhi veseiM rivayet etmi

olduu hadisteki u sözlerden daha fazla lememe (küçük günahlara)

benzeyen bir ey görmedim: "Allah, Âdemoluna zinadan payn yazmtr ve

Âdemolu o payna mutlaka ulaacaktr. Gözün zinas bakmak, dilin zinas ise

konumaktr. nsann nefsi temenni eder ve arzular. Kiinin cinsel organ da

bunlar ya dorular, ya da yalanlar."3

Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd, bn Cerir, bnu’l-Münzir, Hâkim ve uabu'l-

mân da Beyhakî'nin bildirdiine göre ibn Mes'ûd: "Ufak tefek kusurlar

1

Necm Sur. 31
3 Necm Sur. 32

3 Abdurrezzâk (2/253), Ahmed 13/152, 153 (7719), Buhârî (6343, 6612), Müslim

(2657/20), tbn Cerîr (22/62) ve Beyhakî (7/89).
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dnda"

1

buyruunu açklarken öyle demitir: "Gözlerin zinas bakma<,

dudaklarn zinas ise öpmektir. Ellerin zinas tutmak, ayaklarn zinas ise

yürümektir. Kiinin cinsel organ da bunlan ya dorular, ya da yalanlar. Kii bu

ilere cinsel organyla yaklarsa zina etmi olur. Aksi takdirde iledii eyler

küçük günahlardan saylr."^

Müsedded, bn Cerir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Ebû Hureyre’ye:

"...Ufak tefek kusurlar dnda ..."

3

buyruunun açklamas sorulunca:

"Burada bakmak, çimdik atmak, öpmek ve okamak kastedilmektedir. Eer

erkeklik organ kadnn cinsel organna deerse gusül vacip olur. Çünkü bu

zinadr” dedi.'’

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Abdullah b. ez-Zübeyr: "Ufak tefek

kusurlar iki had (eri ceza) arasnda ilenen günahlardr" dedi.
5

Saîd b. Mansûr, Tirmizî, Bezzâr, bn Cerîr, bnu'l-Münzir, ibn Ebî Hâtim,

Hâkim, bn Merdûye ve uabu'l-mân'da Beyhakî'nin bildirdiine göre bn

Abbâs: "...Ufak tefek kusurlar dnda ..."
6 buyruunu açklarken: "Burada

kiinin çirkin iler yapp sonradan tövbe etmesi kastedilmektedir. Resûlullah

(saflaflehu aleyhi mell«n) bu konuda:

"
Allahm ! Balarsan bütün günahlar balarsn,

Ufak tefek günah olmayan hangi kulun var ki?" buyurmutur .

7

bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre bn Abbâs:

"...Ufak tefek kusurlar dnda ..."
8 buyruunu açklarken: "Burada

Müslüman olmadan önceki geçmi ufak tefek günahlar kastedilmektedir"

dedi .
9

1

Necm Sur. 32
J
Abdurrezzâk (2/255), bn Cerîr (22/62), Hâkim (2/470, ‘sahih’) ve Beyhakî (7060).

3 Necm Sur. 32
4
el-Metâlibu'l-Âlh/e'de (4123) geçtii üzere Müsedded ve bn Cerîr (22/73).

5 bn Ebî Hatim, lel (2/78).

6 Necm Sur. 32
7
Tirmizî (3284, ‘sahih"), Bezzâr, Ketfu’l-Estâr (2262), bn Cerîr (22/63, 64), bn Kesîr,

Tefstr'ûe (7/436) geçtii üzere bn Ebî Hatim, Hâkim (2/469, "sahih") ve Beyhakî (7055,

7056). Sahih hadistir (Balan: Elbânî, Sahîh Sünen et-Tirmizî, 2618).
8
Necm Sur. 32

9 bn Cerîr (22/60).
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bn Cerîr, bn Zeyd'den bildirir: Burada: "Onlar daha dün bizimle beraber

bizim yaptklarmz yapmaktayd" diyen mürikler kastedilmektedir. Bunun

üzerine Yüce Allah, Müslümanlktan önce Cahiliye zamannda iledikleri

eyler hakknda: "...Ufak tefek kusurlar dnda ..."

1

âyetini indirdi ve

Müslüman olduklarnda onlann bu ufak tefek günahlarn balad .

1

bn Cerîrîin bildirdiine göre Zeyd b. Elem: "Onlar... büyük günahlardan

ve çirkin ilerden uzak duran kimselerdir ..." 3 buyruunu açklarken öyle

dedi: “Burada büyük günahlarla irk, çirkin ilerle de zina kastedilmektedir.

Onlar slam'a girdikleri zaman bu çirkin ileri braktlar. Bunun üzerine Yüce

Allah, onlann Müslüman olmadan önce ilemi olduklan ufak tefek günahlar

balad ."4

bn Cerîr, bn Ebî Hâtim, bn Merdûye ve uabu'l-mâr'öa Beyhakî'nin

bildirdiine göre Ebû Hureyre: "...Ufak tefek kusurlar dnda ..."5

buyruunu: “Burada ufak tefek kusurlarla zina ettikten sonra veya içki

içtikten sonra tövbe edip onlara tekrar dönmemek kastedilmektedir. Kiinin

iledii günahlara tekrar dönmemesi lemem demektir" eklinde açklad .

6

Abd b. Humeyd ve bn CenVin bildirdiine göre Hasan(- Basrî): "...Ufak

tefek kusurlar dnda ..."7 buyruunu: “Resûlullah'n {saiiaiiahu aleyhi veseliem) ashâb:

«Ufak tefek kusurlar demek kiinin zina edip veya içki içtikten sonra

bunlardan uzak durup tövbe etmesidir» derdi" eklinde açklamtr .

8

bn Merdûye'nin Hasan(- Basrî)'den bildirdiine göre Resûlullah Maile!» aleyhi

vESEiiam): “Lemem'in ne olduunu biliyor musunuz?" diye sorunca, ashâb: “Allah

ve Resulü daha iyi bilir" dediler. Bunun üzerine Resûlullah (niBiahu aleyhi veseliem):

"Kiinin bakarak zina etmesi ve bunu tekrar etmemesi, kiinin içki içmesi ve

bunu tekrar etmemesi ve kiinin hrszlk edip bunu tekrar etmemesidir (yani

bunlardan tövbe etmesidir)" buyurdu.

1 Necm Sur. 32
1 bn Cerîr (22/60).

3 Necm Sur. 32
4 bn Cerîr (22/61).

5 Necm Sur. 32
6 bn Cerîr (22/64) ve Beyhakî (7058, 7059).

7 Necm Sur. 32
8 bn Cerîr (22/65).
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ibn Cerîr ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre bn Abbâs: "...Ufak tefek

kusurlar dnda ..."
1

buyruunu açklarken: “Kiinin bir zamanlar böylesi

günahlan iledikten sonra tövbe etmesi kastedilmektedir” dedi .

2

Abd b. Humeyd, Ebû Sâlih'ten bildirin Bana ufak tefek kusurlar hakknda

sorulunca: “Bu, kiinin günah iledikten sonra tövbe etmesidir” dedim. Bu

durumu bn Abbâs'a haber verdiimde, o: “Bu cevab vermekte erefli bir

melek sana yardmc olmutur” dedi.

Buhârî'nin Târih "te bildirdiine göre Hasan(- Basrî): "...Ufak tefek

kusurlar dnda ..."3 buyruunu açklarken: “Burada, bir zamanlar zina

etmek kastedilmektedir” dedi.

bn Cerîr ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Ebû Sâlih: "...Ufak tefek

kusurlar dnda ..."4 buyruunu açklarken: “Burada zina edip te tövbe

etmek ve bir daha ona dönmemek kastedilmektedir” dedi .

5

bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Atâ: “Burada cinsel iliki dndaki

(okamak, öpmek koklamak gibi) dier günahlar kastedilmektedir” dedi.

bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre krime’ye, Hasan'n: “Lemem demek

zinay düünmek demektir” dedii söylenince: “Hayr, öyle deildir. Lemem

demek kucaklamak, öpmek ve koklamak demektir” dedi.

bn Cerîrîîn bildirdiine göre bn Amr: “Lemem irkin dnda olan

günahlardr” dedi .

6

Abd b. Humeyd ve bn Cerîr, bn Abbâs'tan bildirir: Lemem iki had

arasnda ilenen günahlardr. Biri dünya cezas, biri de âhiret azabdr. Kiinin

namaz bu günahlanna kefaret olur. Bu günahlar cezay vacip klan günahlar

dndadr. Dünya haddi, Allah'n, dünyada iken cezasnn çekilmesini

emrettii bütün günahlardr. Âhiret haddi ise Allah’n atele mühürledii ve

cezasn âhirete brakt bütün günahlardr.
7

1

Necm Sur. 32
1 bn Cerîr (22/65).

3 Necm Sur. 32
4 Necm Sur. 32

5 bn Cerîr (22/65)

6 bn Cerîr (22/66).

7 bn Cerîr (22/67).
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Abd b. Humeyd ve bn CenVin bildirdiine göre Katâde: "^)i Jj"'

buyruunu açklarken öyle dedi: “Lemem iki had arasnda olan, dünya ve

âhiret cezas gerektirmeyen ufak tefek kusurlardr. Yâni Allah’n âhirette

cezalandraca günahlardan veya dünyada had (eri cezay) gerektiren

çirkinliklerden daha hafif olan kusurlardr."
2

bn Cerîr, Muhammed b. Sîrîn'den bildirir: Bir kii Zeyd b. Sâbit’e: "Onlar,

ufak tefek kusurlar dnda, büyük günahlardan ve çirkin ilerden uzak

duran kimselerdir..."3 buyruunun açklamasn sorunca: "Allah sana

çirkinliklerin açn da, gizlisini de haram klmtr" dedi .

4

bnu'l-Münzir, bn Ebî Hatim, Taberânî, bn Merdûye, Ma'rife'de Ebû

Nuaym ve Vahidî, Sâbit b. el-Hâris el-Ensârî'den bildirir: Yahudiler

kendilerinden küçük bir çocuk öldüü zaman: "Bu sddîk’tir (Allah

dostudur)” derlerdi. Bu durum Hz. Peygamber'e (saiiaiiahu aleyhi veseiiem) ulanca:

"Yahudiler yalan söylüyor. Allah'n yaratt hiçbir nefis yoktur ki, daha o

annesinin kamnda iken Allah, onun cennetlik mi, cehennemlik mi olacan

bilmesin" buyurdu. Bunun üzerine Yüce Allah: "Sizi, topraktan yarattnda

da ve analarnzn karnnda ceninler iken de, en iyi bilendir. Bunun için

kendinizi temize çkarmayn. Çünkü O, Allah’a kar gelmekten saknanlar

en iyi bilendir
"5 âyetini indirdi .

6

bn CenVin bildirdiine göre Mücâhid: "Sizi, topraktan yarattnda da ve

analarnzn karnnda ceninler iken de, en iyi bilendir ..."7 âyeti: "O,

hidayete erenleri de en iyi bilendir
"8

âyetinin bir benzeridir" dedi.

ibn Cerîr’in bildirdiine göre bn Zeyd: "Sizi, topraktan yarattnda da ve

analarnzn karnnda ceninler iken de, en iyi bilendir
"9 buyruunu

açklarken: "Burada Âdem’i (aieyhmeM yaratt ve Âdem'den de sizi yaratt

1

Necm Sur. 32
2 bn Cerîr (22/68).

3 Necm Sur. 32
4 bn Cerîr (22/61).

5 Necm Sur. 32
6
Taberânî (1368), Ebû Nuaym 1/404 (1363) ve el-Vâhidî (sh. 297, 298).

7 Necm Sur. 32
8
Enam Sur. 117, Nahi Sur. 125, Kasas Sur. 56 ve Kalem Sur. 7

9 Necm Sur. 32



50
,-B Necm Sûresi K-

zaman kastedilmektedir" dedi.’

bn Ebî eybe'nin bildirdiine göre Hasan(- Basl): "Sizi, topraktan

yarattnda da ve analarnzn karnnda ceninler iken de, en iyi bilendir
" 2

buyruunu açklarken: "Allah her nefsin ne yaptn, ne yapacan ve nereye

gideceini bilmektedir" dedi .

3

Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bnu’l-Münzirîin bildirdiine göre Zeyd b.

Elem: "Bunun için kendinizi temize çkarmayn ..."4 buyruunu açklarken:

"Kendinizi beri klmayn mânâsndadr” dedi .

5

bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Mücâhid: "Bunun için kendinizi temize

çkarmayn ..."
6 buyruunu açklarken: "Masiyetlerle amel edip: «Biz itaat

üzere amel ediyoruz» demeyin, mânâsndadr” dedi.

bn Sa'd, Ahmed, Müslim, Ebû Dâvud ve bn Merdûye’nin Zeyneb binti Ebî

Seleme'den bildirdiine göre kendisine Berre (=iyi kadn) ismi takldnda,

Resûlullah (saUiatu aleyhi vesilem): "Kendinizi temize çkarmayn. Sizden kimin iyi

olduunu Allah daha iyi bilendir. Onun adn Zeyneb koyun" buyurdu .

7

Zübeyr b. Bekkâr el-Muvaffakiyât'ta dedesi Abdullah b. Mus'ab'dan

bildirir. Ebû Bekr es-Sddîk, Kays b. Âsm'a: "Bize kendini vasfet" deyince,

Kays: "Yüce Allah: «Bunun için kendinizi temize çkarmayn ...»
8

buyurmaktadr. Ben de kendimi temize çkaracak deilim. Allah bana bunu

yasaklamtr” dedi. Ebû Bekr, Kays'n bu hareketini beenmiti.

1 bn Cerîr (22/70).

2 Necm Sur. 32
3 bn Ebî eybe (14/34).

4 Necm Sur. 32

5 bn Cerîr (22/71).

6 Necm Sur. 32
7 bn Sa'd (8/461), Müslim (2142) ve Ebû Dâvud (4953).
8 Necm Sur. 32
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£jL j-p ö-UpÎ ^J5j ^Ll* * L^y ^-^l vl-jî^iî

^ 1^ kj ^ ft *

“imdi gördün mü o yüz çevireni? Biraz verip sonra

vermemekte direneni? Gaybn bilgisi kendi yanndadr da o

görüyor mu? Yoksa kendisine bildirilmedi mi Musa'nn
sahîfelerinde olanlar?" (\ ecm Sur. 33-3(i)

bn Ebî Hâtim'in krime'den bildirdiine göre Hz. Peygamber MaUahu aleyh

vesBiem) bir gazveye çkmt. Bir kii geldi ve bölüe katlmak için bir binek

bulamad. Bir arkadan görünce de: “Bana bölüe katlmam için bir binek

ver” dedi. Adam: “Benim günahlanm yüklenmen artyla sana bir devemi

veririm” deyince o da bunu kabul etti. Bunun üzerine Yüce Allah: "imdi

gördün mü o yüz çevireni? Biraz verip sonra vermemekte direneni ?"

1

âyetlerini indirdi.

bn Ebî Hatim, Derrâc Ebu's-Semh'ten bildirir: Bir bölük gazveye çkmt.
Bir kii bölüe katlmak için Resûlullah’tan (saiiaiiahu aleyh. veseiM bir binek isteyince,

Resûlullah (saiiaiiahu aieytu veseiien): "Seni bindirecek bir binit bulamyorum

"

buyurdu.

Bunun üzerine adam üzgün bir ekilde oradan ayrld. Yolda giderken,

çökmü develerinin banda duran birini gördü ve durumunu ona anlatt. Bu

kii ona: “yiliklerini bana vermen karlnda sana bir deve versem ve

bölüe katlsan, ne dersin?” dedi. O da bunu kabul etti ve deveyi ald. Bunun

üzerine: "imdi gördün mü o yüz çevireni... Sonra çalmasnn karl
kendisine tastamam verilecektir

" 1
âyetleri indi.

bn Cerîr, bn Zeyd'den bildirin Bir kii Müslüman olmu ve kendisini

ayplayan biri ile karlamt. Ona: “Büyüklerinin dinini terk ederek onlann

sapklk içinde ve Cehennemlik olduklarn m iddia ediyorsun?” dedi.

Müslüman olan kii: “Hayr, ben Allah'n azabndan korkuyorum” karln
verince: “Bana bir eyler ver ve ben senin bütün günahlarn yükleneyim"

dedi. O da bunu kabul edip ona bir eyler verdi. Ancak ayplayan kii: “Daha

ver” deyince, Müslüman vermemekte o da daha stemekte diretti. Bunun

üzerine Müslüman ona bir eyler daha verdi. Sonra bu anlamalarn bir

1

Necm Sur. 33, 34
2 Necm Sur. 33- 41
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kâda yazdlar ve onu ahit kldlar. Bu olay üzerine: "imdi gördün mü o

yüz çevireni? Biraz verip sonra vermemekte direneni? Gaybn bilgisi kendi

yanndadr da o görüyor mu?"

1

âyetleri indi .

1

Firyabî, Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in

bildirdiine göre Mücâhid: "imdi gördün mü o yüz çevireni? Biraz verip

sonra vermemekte direneni? Gaybn bilgisi kendi yanndadr da o görüyor

mu?"3 âyetlerini açklarken öyle dedi: “Burada Velîd b. el-Muîre

kastedilmektedir. Bu kii Hz. Peygamber’e (sBiaiiahu aleyhi «jBiem) ve Ebü Bekrîe gidip

onlarn dediklerini dinlerdi. Onun kendi nefsinden bir ey vermesi dinlemek

için kulak vermesiydi. Sonra da onlan dinlemez oldu. Gayb ifadesiyle de

Kurîân kastedilmektedir. Velîd, Hz. Peygamber’in (ssJiaiiahu bM» «seflen) ve Ebû

Bekrîin yanna gittiinde Kurîân’da batl olan bir ey mi gördü, mânâsndadr”

dedi .

4

bn Merdûye'nin bildirdiine göre bn Abbâs: "Biraz verip sonra

vermemekte direneni?"5 âyetini açklarken: “Bu âyet az verip de sonra

vermemekte direnen Âs b. Vâil hakknda inmitir" dedi.

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs: "Biraz verip

sonra vermemekte direneni ?"
6

âyetini açklarken: “Burada biraz itaat

ettikten sonra artk itaat etmemek kastedilmektedir" dedi .

7

Tastî'nin MesâiVde bildirdiine göre Nâfi' b. el-Ezrak, bn Abbâs'a: “Bana:

'

9 JjI buyruunu açkla" deyince, bn Abbâs: “Burada kiinin az

verip çok vermeyi men etmesi ve verdiiyle minnet etmesi kastedilmektedir"

dedi. Nâfi' b. el-Ezrak: “Araplar böylesi bir ifadeyi bilir mi?” diye sorunca, bn

Abbâs: “Evet bilirler, âirin:

ten sonra minnet etmekte

1 Nccm Sur. 33- 35
1 bn Cerîr (22/72).

3 Neon Sur. 33- 35
4
Talîku'l-Ta'lîk'te (4/322) geçtii üzere Firyabî ve bn Cerîr (22/71, 73).

5 Necm Sur. 34
6 Necm Sur. 34

7 bn Cerîr (22/72).
8
Necm Sur. 34
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Oysa insanlar arasnda iyilik eden övülmekte dediini iitmedin m?"

karln verdi.’

Jj ^iîi

"Yine vazifesini yerine getiren brâhîm'in sahifelerinde

olanlar bildirilmedi mi?" (Necm Sur. 37)

Saîd b. Mansûr, Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bn Ebî Hâtim, bn Merdûye, el-

Elkâb’ös îrâzî ve Deylemî’nin Ebû Umâme’den bildirdiine göre Hz.

Peygamber {saiiaiUm aleyhi maferr): "Yine vazifesini yerine getiren brâhîm'in

sahifelerinde olanlar bildirilmedi mi?*

1

âyetinin ne demek olduunu biliyor

musunuz?" diye sorunca, ashâb: "Allah ve Resulü daha bilir*’ karln verdi.

Bunun üzerine Resûlullah (uiisnahu eM, vessiiam): "O, günlük amelini günün banda

kld dört rekat namazla tamamlard" buyurdu. Ashâb bu namazn kuluk

namaz olduunu iddia ederdi .

3

bnu’l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre bn Abbâs: "Yine

vazifesini yerine getiren brâhîm'in sahifelerinde olanlar bildirilmedi mi?"*

âyetini: "Tebli ederek Allah'a kar vazifesini yerine getirdi" eklinde

açklamtr.

Firyabî, Abd b. Humeyd ve bn Cerîr'in bildirdiine göre Mücâhid: "Yine

vazifesini yerine getiren ibrâhîm'in sahifelerinde olanlar bildirilmedi mi?"5

âyetini açklarken: "Burada, Allah’n kendisine farz klm olduu eyleri

hakkyla yaparak vazifesini yerine getirmesi kastedilmektedir" dedi .

6

Hâkim ve bn Merdûye, bn Abbâs’tan bildirir: slam’n rükünleri otuz

tanedir. Onlar brâhîm’den (deytmeM önce yerine getiren hiç kimse yoktur.

1

el-tkân'da (2/83) geçtii üzere Tasrî.

2

Necm Sur. 37

3
Fethu'l-Bâri'de (8/605) geçtii üzere Abd b. Humeyd, bn Cerîr (2/507, 508, 22/78),

bn Kesîr, Tefsîr'de (7/439, 440) geçtii üzere bn Ebî Hâtim, Tahrîc Ahâdisi'l-Keâfta

(3/384) geçtii üzere bn Merdûye ve Deylemî (4/403).

* Necm Sur. 37

5 Necm Sur. 37
6
Talîku't-Ta'lîk'le (4/322) geçtii üzere Firyabî ve bn Cerîr (22/77).
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Zira Allah: "Yine vazifesini yerine getiren brâhîm'in sahifelerinde olanlar

bildirilmedi mi?" 1

buyurmaktadr.

2

bn Cerîr’in bildirdiine göre Katâde: "Yine vazifesini yerine getiren

brâhîm'in sahifelerinde olanlar bildirilmedi mi ?" 3 âyetini açklarken:

"Rabbinin risalelerini halkna tebli ederek vazifesini yerine getirdi

mânâsndadr" dedi .

4

bn CenVin bildirdiine göre Mücâhid ve krime: "Yine vazifesini yerine

getiren brâhîm'in sahifelerinde olanlar bildirilmedi mi?"5
âyetini

açklarken: "brâhîm (aieyhasefam): "Hiçbir günahkâr, bakasnn günah yükünü

yüklenmez"

6

buyruunu tebli ederek vazifesini yerine getirmitir" dediler.
-

bn Cerîr'in bildirdiine göre Saîd b. Cübeyr: "Yine vazifesini yerine

getiren brâhîm'in sahifelerinde olanlar bildirilmedi mi ?"8 âyetini

açklarken: "Kendisine emredilenleri tebli ederek vazifesini yerine getirmesi

kastedilmektedir" dedi .

9

bn Cerîr'in bildirdiine göre bn Abbâs: "Yine vazifesini yerine getiren

brâhîm'in sahifelerinde olanlar bildirilmedi m?"10 âyetini açklarken öyle

dedi: "brâhîm'in (aieyhsseiam) itaatini tamamlamas, olu hakknda rüya

gördüünde onu boazlamaya kalkmas ve Mûsa'nn (aleytaseM sahifelerinde

olan: «Hiçbir günahkâr, bakasnn günah yükünü yüklenmez)»
11 buyruunu

tebli etmesidir .

12

1

Necm Sur. 37
2
Hâkim (2/470, "sahih').

3 Necm Sur. 37
4 bn Cerîr (22/75).

5 Necm Sur. 37
6 Necm Sur. 38
7 bn Cerîr (22/75).
8
Necm Sur. 37

9 bn Cerîr (22/76).
10 Neon Sur. 37
11

Necm Sur. 38
12 bn Cerîr (22/76).
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bn Cerîr'in bildirdiine göre Kurazî: "Yine vazifesini yerine getiren

ibrâhîm'in sahifelerinde olanlar bildirilmedi mi ?"

1

âyetini açklarken:

“Burada olunu boazlamaya kalkmas kastedilmektedir" dedi.
1

bn Merdûye'nin bildirdiine göre bn Abbâs: "Yine vazifesini yerine

getiren ibrâhîm'in sahifelerinde olanlar bildirilmedi mi?" 3 âyetini açklarken

öyle dedi: "brâhîm (aleyhsseiam) slam rükünlerinin tümünü yerine getirdi.

Ondan baka hiç kimse bunlar tam olarak yerine getirmemitir. Bu rükünler

de otuz tanedir. On tanesi Berâe (Tevbe) Sûresinde: "üphesiz Allah,

mü'minlerden canlarn ve mallarn, kendilerine verecei cennet

karlnda satn almtr. Artk, onlar Allah yolunda savarlar, öldürürler

ve ölürler. Allah, bunu Tevrat'ta, Incil'de ve Kur'ân'da kesin olarak

vaadetmitir. Kimdir sözünü Allah'dan daha iyi yerine getiren? O hâlde,

yapm olduunuz bu alveriten dolay sevinin. te asl bu, büyük

baardr. Bunlar, tövbe edenler, ibâdet edenler, hamdedenler, oruç

tutanlar, rükû ve secde edenler, iyilii emredip kötülükten alkoyanlar ve

Allah'n koyduu snrlar hakkyla koruyanlardr. Mü'minleri müjdele
"4

âyetleridir. On tanesi Ahzâb Sûresinde: "üphesiz müslüman erkeklerle

müslüman kadnlar, mü'min erkeklerle mü'min kadnlar, itaatkâr

erkeklerle itaatkâr kadnlar, doru erkeklerle doru kadnlar, sabreden

erkeklerle sabreden kadnlar, Allah'a derinden sayg duyan erkekler,

Allah'a derinden sayg duyan kadnlar, sadaka veren erkeklerle sadaka

veren kadnlar, oruç tutan erkeklerle oruç tutan kadnlar, namuslarn

koruyan erkeklerle namuslarn koruyan kadnlar, Allah' çokça anan

erkeklerle çokça anan kadnlar var ya, ite onlar için Allah balanma ve

büyük bir mükâfat hazrlamtr" 5
âyetidir. Alt tanesi Mü’minûn Sûresinde:

"Mü'minler, gerçekten kurtulua ermilerdir... Onlar ki, namazlarn

klmaa devam ederler
"6

âyetleridir. Dört tanesi: "Biri çkp gelecek azab

sordu
"7

âyeti ile: "Onlar, ceza gününü tasdik eden kimselerdir. Onlar,

1 Neon Sur. 37
2 bn Cerîr (22/77).

3 Necm Sur. 37
4 Tevbe Sur. 111, 112
5 Ahzâb Sur. 35
6
Mu'minûn Sur. 1- 5, 8,

9

7
Meâric Sur. 1
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Rablerinin azabndan korkan kimselerdir
"1

âyetlerindedir. te bu ekilde

otuz tanedir. Bu rükünlerden birini yerine getiren kii slam rükünlerinden

birini yerine getirmi demektir. Bunlarn tümünü ancak Ibrâhîm (ahyNsulm)

yerine getirebilmitir. Zira Allah: "Yine vazifesini yerine getiren ibrâhîm'in

sahifelerinde olanlar bildirilmedi mi?" 2 buyurmaktadr.

*

\ \
*\ • * • I ^ J .m

JJJ *JJ’J Jj*
* * /

"Hiçbir günahkâr, bakasnn günah yükünü yüklenmez."
(Neem Sur. 38)

Abd b. Humeyd, Hâkim ve bn Merdûye'nin bildirdiine göre ibn Abbâs

der ki: Necm Sûresi birinci âyetten: "Yine vazifesini yerine getiren

brâhîm'in sahifelerinde olanlar bildirilmedi mi?"3 âyetine kadar indii

zaman: brâhîm (aieyhsseiam): "Hiçbir günahkâr, bakasnn günah yükünü

yüklenmez... Bu da önceki uyarclardan bir uyarcdr"4
âyetlerini tebli

ederek vazifesini yerine getirdi .

5

Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre Ebu'l-Âliye: "Yine vazifesini yerine

getiren brâhîm'in sahifelerinde olanlar bildirilmedi mi ?"6 âyetini

açklarken: brâhîm (aieytussetam): "Hiçbir günahkâr, bakasnn günah yükünü

yüklenmez"7 buyruunu tebli ederek vazifesini yerine getirdi” dedi.

âfiî, Saîd b. Mansûr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve Sünen 'de Beyha<î,

Amr b. Evs'ten bildirir: brâhîm {BeytiKeBm) gelene kadar kii bakasnn

günahlann kendi üstüne alrd. Yüce Allah: "Yine vazifesini yerine getiren

brâhîm'in sahifelerinde olanlar bildirilmedi mi?"8 buyurdu ve brâhîm

1

Meâric Sur. 26, 27
2 Necm Sur. 37
3 Necm Sur. 37
4 Necm Sur. 38- 56
5 Hâkim (2/470, “sahih").

6 Necm Sur. 37
7 Necm Sur. 38
8 Necm Sur. 37
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(Beyhisselsm)* "Hiçbir günahkâr, bakasnn günah yükünü yüklenmez"'

buyruunu tebli ederek vazifesini yerine getirdi .

2

bn Cerîr'in bildirdiine göre bn Abbâs: "Yine vazifesini yerine getiren

Ibrâhîm'in sahifelerinde olanlar bildirilmedi mi?"3 âyetini açklarken:

"brâhîm (ateyhineiam) gelene kadar dostu dostunun günahlanndan dolay

sorumlu tutarlard. brâhîm (oieytaiam): "Hiçbir günahkâr, bakasnn günah

yükünü yüklenmez"4 buyruunu tebli etti .

5

bnuM-Münzir, Huzeyl b. erahbîl'den bildirir: Nuh (aieyhisseiam) ile brâhîm

{Biyhsseiam) arasndaki zamanda kii bakasnn günahlanndan dolay sorumlu

tutulurdu. Bu, brâhîm Meyhsselan) gelip hiçbir günahkâr, bakasnn günah

yükünü yüklenmez diyene kadar öyle devam etti .

6

p (Jji cij-i Aii-i ülj * U üLwjÂJ jîj

"nsan için ancak çalt vardr. üphesiz onun çalmas
ileride görülecektir. Sonra çalmasnn karl kendisine

tastamam verilecektir." (necm Sur. 30- 4 1

)

Nâsih 'te Ebû Dâvud, Nâsih'te Nehhâs, bn Cerîr, bnuM-Münzir ve bn

Merdûye'nin bildirdiine göre bn Abbâs: "nsan için ancak çalt vardr.

üphesiz onun çalmas ileride görülecektir. Sonra çalmasnn karl
kendisine tastamam verilecektir

"7
âyetini açklarken öyle dedi: "Yüce Allah

bu âyetten sonra "man eden ve nesilleri de iman konusunda kendilerinin

' Necm Sur. 38
2
afiî, ifâu'l-Ay 2/379 (627) ve Beyhakî (8/345). afiî'nin Müsned "inin muhakkikleri:

"snad mürseldir" demilerdir.
3 Necm Sur. 37
4 Necm Sur. 38

5 bn Cerir (22/75).

6
Fcthu'LBâri'de (8/605) geçtii üzere bnu'l-Münzir.

7 Necm Sur. 39
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yoluna uyanlar var ya, biz onlann nesillerini kendilerine kattk...”' buyurdu.

Sonrada salih babalar vastasyla çocuklarn da Cennete koydu .

1

bn Merdûye'nin bn Abbâs'tan bildirdiine göre Resûlullah (sairfahu »cyt»

vesillemj: "nsan için ancak çalt vardr. üphesiz onun çalmas ileride

görülecektir. Sonra çalmasnn karl kendisine tastamam verilecektir
” 1

âyetlerini okuduu zaman istircâ eder boyun bükerdi.

Jl Ûb

"üphesiz en son van Rabbînedir." (Nccm Sur. 42)

el-Efrâd 'da Dârakutnî ve Tefsîr'de Beavî'nin Ubey b. Ka'b'dan bildirdiine

göre Hz. Peygamber (srfafahu aleyhi «ailem): "üphesiz en son var Rabbinedir"*

âyetini açklarken: "Rab hakknda tefekkür etmek olmaz" buyurdu .
5

Ebu'-eyh'in Azame’öe bildirdiine göre Süfyân es-Sevrî: "üphesiz en

son var Rabbinedir”6 âyetini açklarken: “Rab hakknda tefekkür etmek

doru olmaz” dedi .

7

bn Mâce ve Ebu’-eyh, bn Abbâs’tan bildirin Hz. Peygamber (sBiaHahu aleyhi

veseiiem), Allah'n zatn tefekkür eden bir kavim görünce: "Yaratlmlar

tefekkür edin, yaratann zatn tefekkür etmeyin, buna güç yetiremezsinz"

buyurdu .

8

Ebu'-eyh'in Ebû Zeriden bildirdiine göre Resûlullah (laHaHahu aleyhi «»im:

"Allah’n yaratklarm tefekkür edin, Allah'n zatn tefekkür etmeyin, yoksa

helak olursunuz" buyurmutur .

9

’ Tur Sur. 21

2

Nahhâs (sh. 689) vc bn Cerîr (2280).

5 Necin Sur. 39- 41

4 Necm Sur. 42

5 Beav (7/417).

6 Necm Sur. 42
7 Ebu'-eyh (6). Muhakkik: "Hadis hasendir" demitir.
8 Ebu'-eyh (5). Elbân, es-Slsletu ’d-Da'îfe'de (1788) hadisin zayf olduunu

söylemitir.
9 Ebu'-eyh (4). Elbân hadisin hasen olduunu söylemitir.



Âyet: 42 59

Ebu'-eyh, Yunus b. Meysere'den bildirir: Resûlullah Uaiiaiiahu ateyti ««im

ashâbnn yanna gitti ve ashabnn Allah'n azametini konutuklann gördü.

Onlara: "Ne hakknda konuuyorsunuz?" diye sorunca: “Biz, Allah'n

azametini tefekkür ediyorduk" dediler. Bunun üzerine Resûlullah (saiUM aleyhi

vetEem) üç defa:
"
Allah'n zatn tefekkür etmeyin" dedikten sonra da üç defa:

"Allah'n yarattklarnn büyüklüünü tefekkür edin" buyurdu.’

Ebu'-eyh'in bildirdiine göre uberme'nin azatls, Hakem adndaki Ebû

Umeyye Küfe âlimlerinden birinin öyle dediini bildirir: Resûlullah'n (saiiaiiahu

aleyhi vasaiiem) ashâb kendi aralannda bir eyler hakknda konuuyordu. Hz.

Peygamber (jaiyiahu aleyh «sdiem) onlara doru yönelince sustular. Resûlullah (sailaiM

aleyhi vaseiien): "Ne hakknda konuuyordunuz?" diye sorunca: “Güne'e baktk,

onun nereden gelip nereye gittiini ve Allah'n yarattklann tefekkür

ediyorduk" dediler. Bunun üzerine Resûlullah (saiiaiM aleyhi veseiiem): "öyle yapn,

Allah'n yarattklarn tefekkür edin, ama Allah'n zatn tefekkür etmeyin.

Batnn ötesinde Allah'n beyaz topraklan vardr. Onun beyazl ve nuru,

güne nlannn ancak krk günde ulaabilecei bir mesafedir. Orada bir an

olsa bile Allah'a kar asi olmayan yaratklar vardr" buyurdu. Ashâb: “Ey

Allah'n Peygamberi! Onlar Âdem'in (aieyhsseiem) çocuklanndan mdr?" diye

sorunca: "Onlar Âdem'in yaratlp yaratlmadn bilmezler bile" buyurdu.

Ashâb: "Ey Allah'n Peygamberi! blis onlann ne tarafndadr?” diye sorunca

da: "Onlar blis'in yaratlp yaratlmadn bilmezler bile

"

buyurdu .

2

Ebu'-eyh, bn Abbâs'tan bildirir: Biz Mescid'de halkalar halinde

oturmuken Resûlullah Mafetu aleyh «sbIM yanmza girdi ve: "Hangi konuda

görümektesiniz?" buyurdu. Biz: “Güne'in nasl çktn ve nasl battn

tefekkür etmekteyiz" deyince, Hz. Peygamber (saiBiahu aleyhi veseiiem) öyle buyurdu:

"yi etmektesiniz, yaratlan tefekkür edin. Ancak yaratan tefekkür etmeyin.

üphesiz ki Allah dilediini diledii için yaratmtr. Bu duruma ann
(tefekkür edin). Kafdann arkasnda yedi deniz vardr. Her bir deniz be yüz

yllk bir mesafedir. Onun ardnda da ahalisini nuruyla klandran yedi tane

yeryüzü vardr. Onun ardnda da uçan yetmi bin ümmet vardr. Onlar kular

gibi yaratlmlardr ve havada yavrularlar. Allah'n hiçbir tesbihatndan geri

kalmazlar. Onlarn ötesinde de rüzgârdan yaratlm yetmi bin ümmet vardr.

Onlann yiyecei, içecei, giysileri, kaplan ve binekleri rüzgârdandr. Onlann

1

Ebu'-eyh (20). Muhakkik: "snad zayftr" demitir.
2
Ebu'-eyh (960). Muhakkik: "snad zayftr" demitir.
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bineklerinin ayaklan kyamet gününe kadar yere basmaz. Onlann gözleri

göüslerindedir. Onlardan biri uyur ve uyand zaman nzknn ba ucunda

olduunu görür. Onlann ardnda da yetmi bin ümmet vardr. O ümmetlenn

ardnda da Ar'n gölgesi vardr. O gölgede yetmi bin ümmet vardr. Onlar

Âdem ve zürriyetinin, blis ve zürriyetinin yaratldn bilmezler. Yüce

Allah'n: «Sizin bilmediiniz daha nice eyler yaratmaktadr!»' buyruu da

bunu ifade etmektedir."
2

"Dorusu, güldüren de, alatan da odur/' (Nccm Sr. 43)

bn Merdûye, Hz. Âie'den bildirir Resûluilah (aaiiaiiahu aleyhi mailem) gülen bir

topluluun yanndan geçti ve: "Eer benim bildiklerimi bilseydiniz çok alar

az gülerdiniz" buyurdu. Bunun üzerine Cibril kendisine inerek: "üphesiz ki,

alatan da, güldüren de Allah'tr” dedi. Resûluilah (saiiaian aleyhi vasaiiem) bu grubun

yanna dönerek öyle buyurdu: "Daha krk adm gitmemitim ki, Cibrîl bana

gelerek: «Onlann yanna git ve: «üphesiz ki, güldüren de alatan da odur"

de» dedi.

"

Ebu'-eyh Azame'de ve bn Merdûye’nin bn Abbâs’tan bildirdiine göre

Hz. Peygamber (sdBHahj slayt» ««alem) öyle buyurmutur "Âdem, Cennetten

kendisiyle gözyalann sildii beyaz bir yakutla indi. Âdem, Cennetten

çkanld için krk yl boyunca alad. Bunun üzerine Cibril ona: «Ey Âdem!

Niçin alyorsun? Allah, beni sana taziye için gönderdi» dedi. Bunun üzerine

Âdem güldü. Allah’n: «Dorusu, güldüren de, alatan da odur»3 buyruu

da bunu ifade etmektedir. Âdem'in gülmesinden dolay zürriyeti de gülmü,

alamasndan dolay da zürriyeti de alamtr."4

bn Ebî eybe, Cebbar et-Tâî'den bildirir Ümmü Mus'ab binti'z-Zübeyr'in

cenazesinde bulundum. bn Abbâs ta orada bulunmaktayd. At sesleri

iittiimde: "Ey bn Abbâs! Sen burada iken öyle at m yaklyor?” dedim.

1

Nahl Sur. 8
2 Ebu'-eyh (982).

3 Necm Sur. 43
4 Ebu'-eyh (1058). Muhakkik: "snad zayftr" demitir.
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Bunun üzerine bn Abbâs: "Rahat brak bizi ey Cebbâr! üphesiz ki, güldüren

de, alatan da Allah'tr" dedi .

1

Jh jû>4
"Dorusu zengin eden de varlkl klan da odur."

(Necm Sur. 48)

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs: "Dorusu

zengin eden de varlkl klan da odur"
2
âyetini açklarken: "Verip raz eden

odur, mânâsndadr” dedi .

3

Firyabî, Ibnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs:

"

J$3
n* buyruunu açklarken: “Enâ ifadesi ile çokça vermek ve Eknâ ifadesi

ile verilene raz etmek kastedilmektedir" dedi .

5

Tastî'nin Mesâil 'de bildirdiine göre Nâfi' b. el-Ezrak, bn Abbâs'a: "Bana:

mJk ^l "6 buyruunu açkla" deyince, bn Abbâs: "Burada fakirlikten

kurtanp zengin klma ve zenginlikle raz etme kastedilmektedir" dedi. Nâfi’

b. el-Ezrak: "Araplar böylesi bir ifadeyi bilir mi?" diye sorunca, bn Abbâs:

"Evet bilirler, Antere el-Absî’nin:
,

"Allak serti haya sahibi klp raz etti, babasz kalasn

Ben öldürülmesem de ölecek kiiyim haberdar olasn

"

dediini iitmedin

mi?" karln verdi .

7

Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bnu'l-Münziriin bildirdiine göre Mücâhid:

\J&" buyruunu açklarken: “Enâ ifadesi ile raz etmek, Eknâ ifadesi ile

geçimlii vermek kastedilmektedir" dedi .

1

1 bn Ebî eybe (3/285).

2 Necm Sur. 48
3 bn Cerîr (22/84) ve Talîku't-Ta'lîk'te (4/324) geçtii üzere bn Ebî Hâtûn, el-tkân

(2/45).

* Necm Sur. 48
5
Talîku't-Ta'lîk'te (4/324) geçtii üzere Firyabî.

6
Necm Sur. 48

7
el-tkân'da (2/100) geçtii üzere Tastî.
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Abd b. Humeyd ve bn Cerîr'in bildirdiine göre Ebû Sâtih:

buyruunu açklarken: “Enâ ifadesiyle mal ile zengin klmas, Eknâ ifadesi ile

kazanç salamas kastedilmektedir” dedi .

1

Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bnu’l-Münziriin bildirdiine göre Hasan(-t

Basrî): “jsYs buyruunu açklarken: “Enâ ifadesiyle mal ile zengin

klmas, Eknâ ifadesi ile hizmet ektirmesi kastedilmektedir” dedi .

3

Abd b. Humeyd, bn Cerîr v? bnu’l-Münzir, Katâde ve Dahhâk'tan aynsn

bildirir .

4

bn Cerîr ve Ebu’-eyh’in bildirdiine göre Hadramî: "Dorusu zengin

eden de, varlkl klan da odur"5 âyetini açklarken: "Kendi nefsini zengin

klan ve bütün yaratklar kendisine kar fakir yaratandr*' dedi .

6

Çjj Aitj

"Dorusu i'ra'nn Rabbi odur/' (Necm Sur. 49)

bn Cerîr'in bildirdiine göre bn Abbâs: "Dorusu i'ra'nn Rabbi odur" 7

âyetini açklarken: "Burada i’ra adl yldz kastedilmektedir” dedi .

8

Fâkihî’nin bildirdiine göre bn Abbâs: "Bu âyet, i'ra yldzna tapan

Huzâallar hakknda inmitir. Bu yldz el-Cevzâ'y (kizler’i) takip eden bir

yldzdr” dedi .

9

Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve Ebu’-eyh'in bildirdiine göre Mücâhid:

"i'ra, el-Cevzâ'ntn arkasnda olan yldzdr. (Araplar) ona taparlard” dedi.
1 ’

1 bn Cerîr (22/74).

2 bn Cerîr (22/82).

3 bn Cerîr (22/83).

4 bn Cerîr (22/83).

5 Necm Sur. 48
6 bn Cerîr (22/84) ve Ebu'-eyh, Azame (176). Azame 'nin muhakkiki: "Sanîh

hadistir" demitir.
7 Necm Sur 49
8 bn Cerîr (22/85).

9
Fâkihî (5/165).

10 bn Cerîr (22/85) ve Ebu'-eyh (695).
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Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bnu'l-Münzir’in bildirdiine

göre Katâde: "Cahiliye zamannda insanlar i’ra denilen yldza tapard.

Bunun üzerine bu âyet nazil oldu" dedi.
1

(HP Jî* & C& *^ ^ ^
^ x ^ ,

crP U Uliii &jjJlj * jjk Ij>\S

l*J cijt J,/il jJuJi ^ >_JJ IJLi * >VT
* * * s

Âi-ilS 4)1 jji ^
"üphesiz O, önce gelen Âd kavmin ve Semûd kavmini

helâk etti ve hiç kimseyi brakmad. Daha önce de Nûh'un
kavmini helâk etmiti. üphesiz onlar daha zalim ve daha
azgn kimselerdi. “Mu'tefike"yi de kaldrp yere çarpm ve

onlara örttüü azap örtüsünü örtmütür. O hâlde Rabbi rnin

nimetlerinin hangisinden üphe ediyorsun (ey insan!). Bu
da önceki uyarclardan bir uyanadr. Yaklamakta olan

(Kyamet iyice) yaklat. Onu Allah'tan baka açacak kimse

yoktur." (Ncem Sur. 5U-5H)

bnu’l-Münzir'in bildirdiine göre bn Cüreyc: "Önceki Âd kavmini helâk

eden de odur" 2
âyetini açklarken: "Sonraki Âd kavmi Hadramevt'teydi”

dedi.

Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bnu'i-Münzir'in bildirdiine göre Katâde:

"Daha önce de Nûh'un kavmini helâk etmiti. üphesiz onlar daha zalim ve

daha azgn kimselerdi
"3

âyetini açklarken öyle dedi: "Nuh’un (aieytsseiam)

kavminden daha önce, kendilerinden daha zalim ve daha azgn bir kavim

yoktu. Nuh (aieyhisseBmj, onlar dokuz yüz elli yl hakka davet etti. Nuh ( 3ieyhissBam),

helak olan nesillerden sonra gelen nesilleri hep hakka davet etti. Hatta bize

bildirildiine göre kii olunu elinden tutarak onu Nuh’un (aieytsseiam) yanna

götürüp (Nuh'un yalanc olduunu kastederek): "Ey olum! Ben de senin

gibiyken babam beni bu kiinin yanna getirmiti" derdi (ve Hz. Nuh'u

1

Abdurrezzâk (2/254) ve bn Cerîr (22/86).

J Necm Sur. 50
3 Necm Sur. 52
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gösterirdi). Böylelikle gelen nesiller sapklk ve Allah' yalanlamada giden

nesilleri takip etti.’

Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve Ebu'-eyh'in bildirdiine göre Mücâhid:

"Altüst olan ehirleri de o böyle yapt"

1

âyetini açklarken: “Cibril onu

gökyüzüne doru yükselttikten sonra ters çevirerek yere att" dedi .

3

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre krime: "Altüst olan ehirleri de o

böyle yapt"4
âyetini açklarken: “Burada, Allah'n gökyüzüne doru

yükselttikten sonra çevirip yere att Lût kavmi kastedilmektedir. Kyamet

gününe kadar yer onlan çalkalayacaktr" dedi.

Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine

göre Katâde: "Altüst olan ehirleri de o böyle yapt. Onlar örtecek eyler

örttü de örttü
"

5

âyetlerini açklarken: “Burada üzerleri talarla örtülen Lût

kavminin köyleri kastedilmektedir" dedi. dj »tfî âyeti hakknda

ise: “imdi Rabbinin nimetlerinin hangisinde üpheye düersin,

mânâsndadr" dedi .

7

bn Cerîriin bildirdiine göre Ebû Mâlik el-ifârî: "Hiçbir günahkâr,

bakasnn günah yükünü yüklenmez...Bu da önceki uyarclardan bir

uyarcdr"8 âyetlerini açklarken: “Bu âyetler brâhîm ve Mûsa'nn (aierhimesBam)

sahifelerinde vardr" dedi .

9

bn Merdûye'nin bildirdiine göre bn Abbâs: "Bu da önceki uyarclardan

bir uyarcdr"10
âyetini açklarken: "Burada Muhammed (saiiaiiahu aleyhi villam)

kastedilmektedir" dedi.

Saîd b. Mansûr'un bildirdiine göre Muhammed b. Ka'b: "Bu da önceki

uyarclardan bir uyarcdr"1

âyetini açklarken: “Burada daha önceki

1 bn Cerîr (22/89, 90).

2 Necm Sur. 53
3 bn Cerîr (22/90) ve Ebu'-eyh (371). Azame'nin muhakkiki: "Sahîh hadistir"

demitir.
4 Necm Sur. 53
5 Necm Sur. 53, 54
6
Necm Sur. 55

7 Abdurrezzâk (2/254, 255) ve bn Cerîr (22/91, 92).

8 Necm Sur. 38- 56
9 bn Cerîr (22/79).
10
Necm Sur. 38- 56
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Ebu'-eyh, Yunus b. Meysere'den bildirir: Resûlullah [sdiaiiahu aleyhi «sHiem)

ashâbnn yanna gitti ve ashabnn Allah’n azametini konutuklann gördü.

Onlara: "Ne hakknda konuuyorsunuz?" diye sorunca: “Biz, Allah'n

azametini tefekkür ediyorduk” dediler. Bunun üzerine Resûlullah (sMhu aleyhi

YenHem) üç defa: "Allah'n zatm tefekkür etmeyin" dedikten sonra da üç defa:

“Allah'n yarattklarnn büyüklüünü tefekkür edin” buyurdu.’

Ebu'-eyh'in bildirdiine göre uberme’nin azatls, Hakem adndaki Ebû

Umeyye Küfe âlimlerinden birinin öyle dediini bildirir: Resûlullah'n Malisini

aleyh, »eseiiem) ashâb kendi aralannda bir eyler hakknda konuuyordu. Hz.

Peygamber (saHaliahu aleyhi meiien) onlara doru yönelince sustular. Resûlullah (saiiaiiahu

aleyhi Yesdiem): "Ne hakknda konuuyordunuz?” diye sorunca: “Güne’e baktk,

onun nereden gelip nereye gittiini ve Allah'n yarattklarn tefekkür

ediyorduk” dediler. Bunun üzerine Resûlullah (saiiaiiahu aleyh. veseiiem): "öyle yapn,

Allah'n yarattklarn tefekkür edin, ama Allah'n zatn tefekkür etmeyin.

Batnn ötesinde Allah'n beyaz topraklan vardr. Onun beyazl ve nuru,

güne nlannm ancak krk günde ulaabilecei bir mesafedir. Orada bir an

olsa bile Allah'a kar asi olmayan yaratklar vardr" buyurdu. Ashâb: “Ey

Allah'n Peygamberi! Onlar Âdem’in (aieyhsseiam) çocuklanndan mdr?” diye

sorunca: "Onlar Âdem'in yaratlp yaratlmadn bilmezler bile

"

buyurdu.

Ashâb: “Ey Allah'n Peygamberi! blis onlann ne tarafndadr?” diye sorunca

da: "Onlar blis'in yaratlp yaratlmadm bilmezler bile " buyurdu .

2

Ebu'-eyh, bn Abbâs'tan bildirir Biz Mescid'de halkalar halinde

oturmuken Resûlullah (uMbhu aleyhi «seiiem) yanmza girdi ve: "Hangi konuda

görümektesiniz?" buyurdu. Biz: “Güne'in nasl çktn ve nasl battn
tefekkür etmekteyiz” deyince, Hz. Peygamber (aMahu aleyh. vettiM öyle buyurdu:

"yi etmektesiniz, yaratlan tefekkür edin. Ancak yaratan tefekkür etmeyin.

üphesiz ki Allah dilediini diledii için yaratmtr. Bu duruma ann
(tefekkür edin). Kafdann arkasnda yedi deniz vardr. Her bir deniz be yüz

yllk bir mesafedir. Onun ardnda da ahalisini nuruyla klandran yedi tane

yeryüzü vardr. Onun ardnda da uçan yetmi bin ümmet vardr. Onlar kular

gibi yaratlmlardr ve havada yavrularlar. Allah'n hiçbir tesbihatndan geri

kalmazlar. Onlarn ötesinde de rüzgârdan yaratlm yetmi bin ümmet vardr.

Onlann yiyecei, içecei, giysileri, kaplan ve binekleri rüzgârdandr. Onlann

1 Ebu'-eyh (20). Muhakkik: "snad zayftr'' demitir.
2
Ebu'-eyh (960). Muhakkik: "snâd zayftr" demitir.
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bineklerinin ayaklan kyamet gününe kadar yere basmaz. Onlann gözleri

göüslerindedir. Onlardan biri uyur ve uyand zaman nzknn ba ucunda

olduunu görür. Onlann ardnda da yetmi bin ümmet vardr. O ümmetlerin

ardnda da Ar'n gölgesi vardr. O gölgede yetmi bin ümmet vardr. Onlar

Âdem ve zürriyetinin, blis ve zürriyetinin yaratldn bilmezler. Yüce

Allah'n: «Sizin bilmediiniz daha nice eyler yaratmaktadr!» buyduu da

bunu ifade etmektedir."
2

"Dorusu, güldüren de, alatan da odur." (Necm sur . 43)

bn Merdûye, Hz. Âie'den bildirir: Resûlullah (saiBiehu aleyhi veseDem) gülen bir

topluluun yanndan geçti ve: "Eer benim bildiklerimi bilseydiniz çok alar

az gülerdiniz" buyurdu. Bunun üzerine Cibril kendisine inerek: "üphesiz ki,

alatan da, güldüren de Allah'tr” dedi. Resûlullah bsiiaiiahu aleyhi veseiiemi bu grubun

yanna dönerek öyle buyurdu: "Daha krk adm gitmemitim ki, Cibril bana

gelerek: «Onlann yanma git ve: «üphesiz ki, güldüren de alatan da odur"

de» dedi."

Ebu'-eyh Azame de ve bn Merdûye'nin bn Abbâs’tan bildirdiine göre

Hz. Peygamber (uMahu Bayt» nufem) öyle buyurmutun "Âdem, Cennetten

kendisiyle gözyalann sildii beyaz bir yakutla indi. Âdem, Cennetten

çkanld için krk yl boyunca alad. Bunun üzerine Cibril ona: «Ey Âdem!

Niçin alyorsun? Allah, beni sana taziye için gönderdi» dedi. Bunun üzerine

Âdem güldü. Allah'n: «Dorusu, güldüren de, alatan da odur»

3

buyruu

da bunu ifade etmektedir. Âdem'in gülmesinden dolay zürriyeti de gülmü,

alamasndan dolay da zürriyeti de alamtr

bn Ebî eybe, Cebbâr et-Tâî'den bildirir: Ümmü Mus'ab binti'z-Zübeyriin

cenazesinde bulundum. bn Abbâs ta orada bulunmaktayd. At sesleri

iittiimde: "Ey bn Abbâs! Sen burada iken öyle at m yaklyor?” dedim.

1

Nahl Sur. 8

2 Ebu'-eyh (982).

3 Necm Sur. 43
4 Ebu'-eyh (1058). Muhakkik: "snad zayftr" demitir.
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Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd ve bn Cerîr'in bildirdiine göre Katâde:

âyetini açklarken: “Siz gaflet içinde olanlarsnz, mânâsndadr"

dedi .

3

Abdurrezzâk, Firyabî, Ebû Ubeyd Fedâil 'de Abd b. Humeyd, Zcmmü'l-

Melâhi'öe bn Ebi'd-Dünyâ, Bezzâr, bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve

Sütten 'de Beyhakî'nin bildirdiine göre bn Abbâs: âyetini

açklarken: “Sâmidûn ifadesi Yemen lehçesinde ark söylemek demektir.

Onlar Kurbân okunduunu iittikleri zaman ark söyler ve oynarlard" dedi .

5

Saîd b. Mansûr, Abd b. Humeyd ve bn Cerîr'in bildirdiine göre krime:

ifadesini açklarken: "Himyerice ark söylemek mânâsndadr*'

dedi .

7

Firyabî, Ebû Ya'la, ibn Cerîr, bn Ebî Hâtim ve ibn Merdûye'nin bildirdiine

göre ibn Abbâs: “03 ifadesini açklarken: “Mürikler Resûlullah’n (sriiafahu

aleyh «»Hem) yanndan kibirlenerek geçerlerdi. Devenin semizlikten dolay nasl

kuyruk sallayp kibirlendiini görmüyor musun?" dedi .
9

Tastî*nin Mesâil’öe ve Taberânî'nin bildirdiine göre Nâfi' b. el-Ezrak, bn

Abbâs'a: “Bana: "öjj-U
"10

ifadesini açkla" deyince, bn Abbâs: “Sâmidûn

ifadesi bo iler ve oyalanmak, mânâsndadr" dedi. Nâfi' b. el-Ezrak: “Araplar

böylesi bir ifadeyi bilir mi?" diye sorunca, bn Abbâs: “Evet bilirler, Âd kavmi

için alayan Huzeyl binti Bekr'in:

1

Abdurrezzâk (2/255), bn Cerîr (22/97), el-tkân'da (2/45) geçtii üzere bn Ebî Hâtim

ve Taberârû (11722). Heysemî, Mecmau 'z-Zevâid'de (1/179) der ki: "Ravileri güvenilir

kiilerdir."
2 Necm Sur. 61

3 Abdurrezzâk (2/255) ve bn Cerîr (22/99).

4 Necm Sur. 61

5 Abdurrezzâk (2/255), Ebû Ubeyd (sh. 205), TalUcu't-Ta'lîk'te (4/323) geçtii üzere

Abd b. Humeyd, bn Ebi'd-Dünyâ (33), Bezzâr, Kefu’l-Estâr (2264), bn Cerîr (22/97) ve

Beyhakî (7/116). Heysemî, Mecmau'z-Zevâid'de (1/179) der ki: "Ravileri Sahîh'in

ravileridir."

6 Necm Sur. 61

7
Tatîku't-Ta'lîk'tc (4/323) geçtii üzere Abd b. Humeyd ve bn Cerîr (22/99).

8
Necm Sur. 61

9 Ebû Ya'la (2685) ve bn Cerîr (22/98). Ebû Ya'la’nn Musned'inin muhakkiki: "snad

zayftr" demitir.
10 Necm Sur. 61
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“Keke ÂA kavmi hakk kabul eAip kalmasayA kâfir olarak

Ey Kayl! Kalk ve onlara bir bakver, oyalanmay brak
“
dediini iitmedin

mi?” karln verdi .

1

Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bnu'l-Münzirîin bildirdiine göre Mücâhid:

“osjAZ
"1

ifadesini açklarken: "Burada öfkeden dolay dudaklarn sarktanlar

kastedilmektedir” dedi .

3

Abd b. Humeyd ve bn Cerîr, Mansûr vastasyla brâhîm(i Nehai)’den

bildirir Topluluk (namaz için) kalkp ta imam beklemeyi sevmezdi. Buna da:

"Bu, oyalanmaktan” veya: "Bu oyalanmaktr” denilirdi. Mansûr "Müezzin

namaz için kamet getirdii zaman cemaat ayaa kalkp imam beklerdi”

dedi .
4

Abd b. Humeyd ve bn Cerîrîin Saîd b. Ebî Arube vastasyla Ebû

Ma'eriden, onun da brâhîm(-i Nehaî)’den bildirdiine göre kendisi, kamet

getirildii zaman imam gelmeden önce kalkmay sevmez ve: 'Siz gaflet

içinde oyalanmaktasnz!*5 âyetini okurdu. Saîd: “Katâde de imam gelmeden

önce kalkmay sevmezdi. Ancak o, bu âyeti bu anlamda tefsir etmezdi” dedi .

6

Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd ve bn Cerîr, Ebû Hâlid el-Vâlibî’den bildirir

Kamet getirildikten sonra Ali b. EbîTâlib yanmza girdi. Biz ayakta onun öne

geçmesini bekliyorduk. Bunun üzerine o: "Ne diye oyalanyorsunuz? Ne

namazdasnz, ne de oturup beklemektesiniz” dedi .

7

Abd b. Humeyd ve bnu'l-Münzirîin bildirdiine göre Katâde: 'Haydi

Allah'a secde edin ve ona kulluk edin
" 8

âyetini açklarken: "Allah’a itaat ile

toprakla (secde ederek) yüzünüzü zelil ve ak kln, mânâsndadr” dedi.

1

Mesâil Nâfi' (7) ve Taberânî (10/310).

1 Necm Sur. 61

3 bn Cerîr (22/98).

4 bn Cerîr (22/101, 102).

5 Necm Sur. 61
6 bn Cerîr (22/101).

7 Abdurrezzâk, Musannef (1933) ve bn Cerîr (22/100).
8
Necm Sur. 62



Âyet: 59-62 69

Buharî, Tirmizî ve bn Merdûye, bn Abbâs’tan bildirir: Resûlullah <sBlaiiahu aleyhi

veallem) Necm Sûresini okuyup secde etti. Bunun üzerine orada bulunan

müslümanlar, mürikler, cinler ve insanlar da secde ettiler.

1

Ahmed, Nesâî, Hâkim ve bn Merdûye, Muttalib b. Ebî Vedâa’dan bildirir

Hz. Peygamber (saiiaiiahu aleyhi meiiem) Mekke'de Necm Sûresini okudu ve secde etti.

Bunun üzerine yannda bulunanlar da secde etti .

2

Saîd b. Mansûr, Sebre'den bildirir. Ömer b. el-Hattâb bize sabah namazn

kldrd. Birinci rekattaYusuf Sûresini, ikinci rekatta Necm Sûresini okudu ve

secde etti. Sonra kalkarak Zilzâl Sûresini okuyup secde etti.

1

Buhâri (1071, 4862) ve Tirmizî (575).

2 Ahmed 24/206, 207, 29/423, 45/219, 220 (15464, 15465, 17892, 27245, 27246), Nesâî

(957) ve Hâkim (3/633). Müsned 'in muhakkikleri: "snad sahih liayrihidir" demilerdir.



KAMER SÛRES
Nehhâs'n bildirdiine göre bn Abbâs: "Kamer Sûresi, Mekke'de inmitir"

dedi .

1

bnu’d-Durays, bn Merdûye ve Beyhakî'nin DelâiVde bildirdiine göre bn

Abbâs: "Kamer Sûresi, Mekke'de inmitir" dedi .

1

bn Merdûye, bnü’z-Zübeyr’den aynsn bildirir.

Beyhakî'nin uabu'l-mân'da bildirdiine göre bn Abbâs: "Kamer Sûresi,

Tevrat'ta beyazlatc olarak geçmektedir. Çünkü o, yüzlerin kararaca gün

sahibinin yüzünü beyaz klandr” dedi. Beyhakî: "Bu münker bir hadistir"

dedi .

3

Ebu'-eyh ve Deylemî hadisi Resûlullah'a (sBiiaiiBhtj Beyti veseiiem) dayandrarak Hz.

Âie'nin öyle dediini bildirir:
"
Kim Secde, Yasin, Kamer ve Mülk Sürelisini

okursa bunlar, kendisi için eytanlardan ve irkten koruyucu olur ve kyamet

gününde derecesini yükseltirler.
"4

bnu’d-Durays, shâk b. Abdillah b. Ebî Ferve'den hadisi Resûlullah (wUW»

aleyhi vesîiiem) dayandrarak öyle bildirir: "Her kim Kamer Sûresini iki gecede bir

okursa kyamet gününde Allah bu kiinin yüzünü Ay'n ön dördüncü gecesi

gibi parlak klar.
"5

bnu'd-Durays, Leys kanalyla Ma'n’dan, o da Hemdân'l yal birinden

hadisi Resûlullah’a MaiiBhu aleyhi vasBiiem) dayandrarak öyle bildirir: "Kim Kamer

Sûresini vefat edene kadar iki gecede bir okursa yüzü Ay'n on dördüncü

gecesinden daha parlak bir ekilde Rabbine kavuur."6

1

Nehhâs (sh. 680).

2
bnu'd-Durays (17, 18) ve Beyhakî (7/142- 144).

3 Beyhakî (2495).

4 Deylemî (8626).

5 bnu'd-Durays (224).

6
bnu'd-Durays (224).
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Ahmed'in bildirdiine göre Muâz b. Cebel ashabyla beraber imam olarak

yats namazn kld ve Kamer Sûresini okudu. Ancak Muâz namaz bitirmeden

biri namazn bitirdi ve kalkp gitti. Muâz bu kiiye ar sözler söyleyince bu

kii Resûlullah'a (saMaiiahu aleyhi vesellem) gidip mazeretini belirtti ve: "Ben bir

hurmalkta çalmaktaydm, suyun taarak boa akmasndan korktum" dedi.

Bunun üzerine Resûlullah (saiiailahu aleyhi «eseiiem), Muâz’a: "Namaz ems Sûresi ve

buna benzer sûreleri okuyarak kldr

"

buyurdu.’

JSj \y4\j \jÛS

“Kyamet yaklat ve Ay yarld. Onlar bir mucize görseler

yüz çevirirler ve «Süregelen bir sihirdir» derler. Yalanlarlar

da kendi heveslerine uyarlar. Ama her iin karar klaca bir

sonucu vardr." (K*mer Sur. 1-3)

Abdurrezzâk, Ahmed, Abd b. Humeyd, Müslim, Tirmizî, bn Cerîr, bnu'l-

Münzir, bn Merdûye ve Delâil 'de Beyhakî, Enes’ten bildirir: Mekke ahalisi

Hz. Peygamberden (sailaiiab aleyhi vesellem) bir mucize istedi. Bunun üzerine

"Kyamet yaklat ve Ay yarld. Onlar bir mucize görseler yüz çevirirler ve

«Süregelen bir sihirdir» derler
"2

âyetleri indi. Mürikler: “Bu geçici bir

sihirdir* demekteydi .

3

Buhârî, Müslim ve bn Cerîriin Enes'ten bildirdiine göre Mekke ahalisi

Resûlullah'tan (nfaUn aleyhi venllem) bir mucize isteyince, Hz. Peygamber (sailallahu aleyhi

vesellem) onlara Ay' iki parça olarak gösterdi. Hatta mürikler Hira dann Ay'n

iki parças arasnda olduunu gördüler.

4

Abd b. Humeyd, Hâkim, bn Merdûye ve Delâil 'de Beyhakî, Mücâhid

vastasyla Ebû Ma'meriden bildirdiine göre bn Mes’ûd der ki: Hz.

Peygamber (sailallahu aleyhi veseiiam) Mekke’den çkmadan önce iki defa Ay'n iki

1 Ahmed 38/115, 116 (23008). Muhakkik: "Sahih liayrihi" demitir.
2

Kamer Sur. 1, 2
3 Abdurrezzâk (2/257), Ahmed 20/118, 398, 21/28, 369, 370, 386 (12688, 13145, 13303,

13918, 13919, 13958), Abd b. Humeyd, Munlehab (1182), Müslim (2802/47), Tirmizî (3286),

bn Cerîr (22/103- 105) ve Beyhakî (2/262- 264).

4 Buhârî (3637, 3868, 4867, 4868), Müslim (2802/46) ve bn Cerîr (22/105).
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parçaya yanldn gördüm. Bir parças Ebû Kubays tepesinde, dier parças

da Suveyd tepesindeydi. Mürikler: "Muhammed Ay büyüledi" dediler.

Bunun üzerine: "Kyamet yaklat ve Ay yarld"' âyeti indi. Mücâhid: "Ayn

iki parçaya yanlm olduunu gördüünüz gibi üphesiz ki, Allah kyametin

yaklatn da haber verdi" dedi .

2

Abd b. Humeyd, Buhârî, Müslim, Tirmizî, bn Cerîr ve bn Merdûye, Ebû

Ma'mer vastasyla bn Mes’ûd'dan bildirin Resûlullah (saiialiahu aleyhi vesellem)

zamannda Ay iki parçaya yarld. Bir parças dan üstündeyken bir parças da

dan eteindeydi. te o zaman Resûlullah (salbllaha aleyhi veseM: "Buna ahit olun"

buyurdu .

3

Ahmed, Abd b. Humeyd, bn Cerîr, Hâkim, bn Merdûye ve Ebû Nuaym’n

DelâiVde Esved vastasyla bildirdiine göre Abdullah: "Ay'n iki parçaya

yanldn gördüm. Yine da Ay'n iki parças arasndan gördüm" dedi .
4

bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Merdûye, DelâiVde Ebû Nuaym ve DelâiVde

Beyhakî, Mesrûk vastasyla bn Mes’ûd’dan bildirir: Resûlullah (saiialiahu aleyhi vessilem)

zamannda Ay ikiye yarld. Kureyliler: "Bu, ibn Ebî Kebe'nin büyüsüdür.

Seferdekiler gelene kadar bekleyin. Çünkü Muhammed bütün insanlan

büyülemeye güç yetiremez" dediler. Seferdekiler geldii zaman onlara bu

durumu sordular. Onlar da: "Evet, biz de Ay’n ikiye yanldn gördik"

dediler. Bunun üzerine Yüce Allah: "Kyamet yaklat ve Ay yarld"5
âyetini

indirdi .

6

Buhârî, Müslim, bn Merdûye ve DelâiVde Beyhakî'nin bildirdiine göre

bn Abbâs: "Hz. Peygamber (saiialiahu aleyhi vesellem) zamannda Ay ikiye yanld” dedi .

7

bn Merdûye ve DelâiVde Ebû Nuaym, Alkame vastasyla bn Mes’ûd’dan

bildirir: Hz. Peygamber (saiialiahu Beyh vesellem) ile beraber Mina'da idik. Ay yarld ve

1

Kamer Sur. 1

2
Hâkim (2/471, 472, "sahih"), Fethu'l-Bâri'de (7/184) geçtii üzere bn Merdûye ve

Beyhakî (2/264, 265).

3 Buhârî (3636, 3869, 3871, 4864, 4865), Müslim (2800), Tirmizî (3287), bn Cerîr

(22/105) ve Fethu'l-Bâri'de (7/183) geçtii üzere bn Merdûye.
4 Ahmed 7/39 (3924), bn Cerîr (22/106) ve Hâkim (2/471, "sahih"). Müsned 'in

muhakikleri: "Sahih hadistir" demilerdir.

5 Kamer Sur. 1

6 bn Cerîr (22/106, 107), Ebû Nuaym (211, 212) ve Beyhakî (2/266, 267).

7 Buhârî (3638, 3870, 4866), Müslim (2803) ve Beyhakî (2/267).
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iki parça oldu. ki parçadan biri dan arkasna batmt. te o zaman

Resûlullah (saliallahu aleyhi reseliem): "Buna ahit olun" buyurdu .

1

Müslim, Tirmizî, bn Cerîr, bnu’l-Münzir, Hâkim, bn Merdûye, DelâiVde

Ebû Nuaym ve DelâiVde Beyhakî'nin Mücâhid vastasyla bildirdiine göre bn

Ömer 'Kyamet yaklat ve Ay yarld'* âyetini açklarken: "Ay’n ikiye

yarlmas Resûlullah (uHaJiafa aleyhi «reiM zamannda olan bir olaydr. Ay’n bir

parças dan önünde dier parças ise arkasndayd. Hz. Peygamber (niBilahu

aleyhi »MBiiem):
"
Allahm ! $ahit ol" dedi .

3

Ahmed, Abd b. Humeyd, Tirmizî, bn Cerir, Hâkim bn Merdûye, Ebû

Nuaym ve Beyhakî’nin bildirdiine göre Cübeyr b. Mut'im: "Kyamet yaklat

ve Ay yarld'4 âyetini açklarken öyle dedi: Resûlullah (uüBHeru aleyh reseiM

zamannda biz Mekke'de iken Ay ikiye yanld. Bir parças u dada bir parças

da u dadayd. Bunun üzerine insanlar: "Muhammed bizi büyüledi" dediler.

Aralarndan bir kii: "Muhammed eer büyücü ise bütün insanlan

büyüleyemez” dedi .

5

bn Cerîr, bn Merdûye ve Ebû Nuaym'n DelâiVde bildirdiine göre bn

Abbâs: 'Kyamet yaklat ve Ay yarld'6
âyetini açklarken: "Bu hicretten

önce olan bir olaydr. Ay yanld ve onun iki parça olduunu gördük" dedi .
7

Taberânî ve bn Merdûye, krime vastasyla bn Abbâs'tan bildirir:

Resûlullah Mdiahu aleyh, rereiiem) zamannda Ay yarld ve mürikler: "Muhammed

Ay' büyüledi" dediler. Bunun üzerine: "Kyamet yaklat ve Ay yarld. Onlar

bir mucize görseler yüz çevirirler ve «Süregelen bir sihirdir» derler
"8

âyetleri indi .

9

1

Fethul-Bâri'de (7/183) geçtii üzere bn Merdûye ve Ebû Nuaym.
2

Kamer Sur. 1

3 Müslim (2801), Tirmizî (2182, 3288), bn Cerîr (22/105, 106) Hâkim (2/472, lafz

kendisinindir), Ebû Nuaym (208) ve Beyhakî (2/267).

4 Kamer Sur. 1

5 Ahmed 27314 (16750), Tirmizî (3289), bn Cerîr (22/109) Hâkim (2/472, "sahih") ve

Beyhakî (2/268). isnad hasendir (Elbânî, Sahih Sünen et-Tirmizî, 2622).
6
Kamer Sur. 1

7 bn Cerîr (22/110).

8
Kamer Sur. 1, 2

9 Taberânî (11642).
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Delâiide Ebû Nuaym'n Atâ ve Dahhâk vastasyla bildirdiine göre bn

Abbâs: "Kyamet yaklat ve Ay yarld"
1

âyetini açklarken öyle dedi:

“Resûlullah(saiiaiBhu aleyhi veseiiem) zamannda aralarnda Velîd b. el-Muîre, Ebû Cehl

b. Hiâm, Âs b. Vâil, Âs b. Hiâm, Esved b. Abdi Yeûs, Esved b. Muttalib,

Zem'a b. el-Esved ve Nadr b. el-Hâris'in de bulunduu mürikler toplanarak

Hz. Peygamber'e (saiiaiiahu Bieyh. yeseiien): “Eer doru söylüyorsan bizim için Ay ikiye

ayr. Bir parças Ebû Kubays tepesinde bir parças da Kuaykiân tepesinde

olsun" dediler. Hz. Peygamber (saiiaiiahu aleyhi nallan): "Eer bunu yaparsam iman

edecek misiniz?" diye sorunca, mürikler: "Evet, iman edeceiz” dediler. O

gece Ay’n on dördüncü gecesiydi. Hz. Peygamber (sâllallahu aleyhi ressllen),

Rabbinden, müriklerin kendisinden istedii mucizeyi vermesini istedi. Bunun

üzerine Ay’n yans Ebû Kubays tepesinde, dier yans da Kuaykiân tepesinde

oldu. Resûlullah (saiieMu aleyhi mekm): "Ey Ebû Seleme b. Abdi'l-Esed, ey Erkam b.

Ebi’l-Erkam! ahid olun" diye çanda bulunuyordu.
2

Ebû Nuaym, Atâ vastasyla bn Abbâs’tan öyle bildirir: Mekke ahalisi Hz.

Peygamber'e MalUu Beyia nsellem) gidip: "Senin Allah'n elçisi olduunu

ispatlayacak bir mucizen var mdr?" dediler. Bunun üzerine Cibril inerek: "Ey

Muhammedi Mekke ahalisine: “Bu gece dan çkarsanz bir mucize

göreceksiniz de" dedi. Resûlullah ta (sBiaiihu B ieyhi meiiem), Cibril'in kendisine

söylemi olduklann onlara haber verdi. Ay’n on dördüncü gecesiydi ki

mürikler dan çktlar ve Ay ikiye yanld. Bir parças Safâ'da, bir parças da

Merve'de oldu. Mürikler Ay'a bakp gördüklerine inanamadlar ve gözlerini

ovuturarak bir daha baktlar. Yine gördüklerine inanamayarak bir daha

gözlerini ovuturarak baktlar. Sonra da: "Ey Muhammedi Bu mutlaka geçici

bir büyüdür" dediler. Bunun üzerine Yüce Allah: "Kyamet yaklat ve Ay

yarld"3 âyetini indirdi.

Ebû Nuaym, Dahhâk vastasyla bn Abbâs'tan öyle bildirir. Yahudilerin

hahamlan Resûlullah’a (nJUMu deyüyadkm) gelip: "Sana iman etmemiz için bize bir

mucize göster" dediler. Bunun üzerine Resûlullah (afetau m««n),

Rabbinden, onlara bir mucize göstermesini istedi. Allah da Ay' ikiye yard ve

Ay, bir parças Safâ'da bir parças da Merve’de olmak üzere iki parça oldu.

1

Kamer Sur. 1

2
Ebû Nuaym (209). Hafz: "Zayf hadistir" demitir.

3 Kamer Sur. 1
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Ay’n bu ekilde görünmesi ikindi ile akam arasndaki süre kadar devam etti.

Sonra Ay batnca, mürikler: “Bu, geçici bir sihirdir” dediler .

1

bn Ebî eybe, Abd b. Humeyd, Zühd'öe Abdullah b. Ahmed, bn Cerîr, bn

Merdûye ve Ebû Nuaym, Ebû Abdurrahman es-Sülemî’den bildirir: Huzeyfe b.

el-Yemân Medine'de bize bir hutbe verdi ve Allah’a hamdü sena ettikten

sonra öyle dedi: "Kyamet yaklat ve Ay yarld" 2
Bilmi olun ki kyamet

yaklat. Bilmi olun ki Resûlullah (sdabhu aleyhi zamannda Ay yarld. Bilmi

olun ki dünya ayrlk ilan etmektedir. Bilmi olun ki bugün hazrlk, yann yar

günüdür.”3

bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Huzeyfe bu âyeti: “ jlii oâi &LDl

Silil” eklinde okumutur.

bnu'l-Münzir, Dahhâk'tan bildirir: Resûlullah MBiiahu aleyhi veseiiem) hicret

etmeden önce Mekke’de iken Ay yarld. Mürikler: “Bu en güçlü büyücülerin

bir büyüsüdür. Siz de müriklerin yapt gibi yapn” dediler. Mürikler Ay

tutulduu zaman leenlerini birbirine vururlard. (Ancak Ay yarlnca) Onlarn

benizleri sarard ve: “Bu büyü yapt” dediler. Allah'n: "Onlar bir mucize

görseler yüz çevirirler ve «Süregelen bir sihirdir» derler*
4 buyruu da bunu

ifade etmektedir.

bn Merdûye, bn Abbâs’tan bildirir: Üç ey vardr ki Allah bunlarn

olduunu Kuriân'da zikretmitir. Bunlardan biri: "Kyamet yaklat ve Ay

yarld"5
âyetidir. Resûlullah (sBiiaiiahu aleyhi veseiietnj zamannda Ay iki parçaya yanlm

ve insanlar bunu görmütür. Biri: "O topluluk yaknda bozguna urayacak

ve arkalarn dönüp kaçacaklardr*
6

âyetidir. Burada da Bedir sava

kastedilmektedir. Dieri ise: "Sonunda onlara iddetli bir azap kaps

açtmzda bir de bakarsn onun içinde ümitsizlie düüvereceklerdir*7

âyetidir.

1

Ebû Nuaym (210).

2
Kamer Sur. 1

3 bn Ebî eybe (2/115, 13/378), bn Cerîr (22/107, 108), Tahrîcu'l-Ktâfia (3/391)

geçtii üzere ibn Merdûye ve Ebû Nuaym Hilye 'de (1/280, 281).

4 Kama Sur. 1,

2

5 Kamer Sur. 1

6
Kamer Sur. 45

7 Mu'minûn Sur. 77
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Firyabî, Abd b. Humeyd ve bn Cerîr'in bildirdiine göre Mücânid:

"Kyamet yaklat ve Ay yarld*

1

âyetini: "Mürikler Ay'n yanldm gördüler

ve: «Bu, geçici bir büyüdür» dediler" eklinde açklad.
1

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Mücâhid: "Ama her iin karar klaca

bir sonucu vardr"3 buyruunu açklarken: “Burada kyamet günü

kastedilmektedir" dedi.

bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre bn Cüreyc: "Ama her iin karar klaca

bir sonucu vardr"4 buyruunu açklarken: “Burada her iin sahibine varaca

kastedilmektedir" dedi.

Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Katâde:

"Ama her iin karar klaca bir sonucu vardr"5 buyruunu açklarken:

“Hayr ahalisine hayrn, er ahalisine de errin karar klaca bir sonucu

vardr" dedi.
6

"Andolsun, onlara içinde caydrc tehditlerin bulunduu
haberler geldi." (K*mer Sur. 4)

Firyabî, Abd b. Humeyd, ibn Cerîr ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre

Mücâhid: "Andolsun, onlara içinde caydrc tehditlerin bulunduu

haberler geldi
"7 âyetini açklarken: "Kuriân tehdit edendir, sondur" dedi.

Baka bir lafzda ise: “iddetli bir ekilde tehdit edendir" eklindedir.
8

Abd b. Humeyd'in Ömer b. Abdilazîz'den bildirdiine göre kendisi

Medine'de hutbe vererek: "Andolsun, onlara içinde caydrc tehditlerin

bulunduu haberler geldi" âyetini okudu ve öyle devam etti: “O helali,

1

Kamer Sur. 1

2
et-Talîku'te (4/327) geçtii üzere Firyabî ve bn Cerîr (22/110, 113).

3

4

5

6

7

8

Kamer Sur. 3

Kamer Sur. 3

Kamer Sur. 3

bn Cerîr (22/114, 115).

Kamer Sur. 4

et-Talîku'te (4/327) geçtii üzere Firyabî ve bn Cerîr (22/115).
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haram ve yapmanz gereken eyleri size bildirdi. Allah dininizde üphe

edecek bir ey brakmad ve size ikram olarak ta nimetini tamamlad.”

iti 4-ü^l
If, i)sr-jk, fijllÂ uü

"Mezarlarndan donuk ve ürkek baklarla çkarak çekirge

sürüsü gibi etrafa yaylrlar/' (Kamer Sur. 7)

Saîd b. Mansûr, bnu’l-Münzir ve Hâkim’in bildirdiine göre bn Abbâs bu

âyeti: iLil/' eklinde (elif) ile okurdu .

1

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Ebû Âsim bu âyeti:

eklinde (ha) harfini ötre ile okudu.

bn Cerîr'in bildirdiine göre Katâde: ULil^" (ürkek baklarla)

ifadesini açklarken: "Zelil ve hakir baklarla mânâsndadr” dedi .

3

ili b.jjîlSJl jJj £Jl
*

"Davetçiye doru koarlarken kâfirler: «Bu zor bir gündür»
derler." (Kamer Sur. 8)

bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs:

ifadesini açklarken: "Bakyorlar mânâsndadr" dedi .

5

Tastî’nin Mesâil'öe bildirdiine göre Nâfi' b. el-Ezrak, bn Abbâs'a: "Bana:

ifadesini açkla" deyince, bn Abbâs: "Burada boyun emek ve

mütevazi olmak kastedilmektedir" dedi. Nâfi' b. el-Ezrak: "Araplar böylesi bir

ifadeyi bilir mi?" diye sorunca, bn Abbâs: "Evet bilirler, Tubba’nn:

"Nimr b. Sa d bana köle olmutur bilerek

1

Hâkim (2/472, 473, ’sahîh’).

1

Kamer Sur. 7

3 bn Cerîr (22/117).

4 Kamer Sur. 8
5 bn Cerîr (13/705, 22/119), Fethu'l-Bâri'de (8/616) geçtii üzere bnu'I-Münzir ve el-

tkân'da (2/22) geçtii üzere bn Ebî Hatim.
6
Kamer Sur. 8
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O, bana borçlu kalmtr kep boyun eerek" dediini iitmedin mi?"

karln verdi.’

Abd b. Humeyd ve bn Cerîr'in bildirdiine göre Katâde: jl

ifadesini açklarken: "Davetçiye yönelmiler mânâsndadr" dedi .

2

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Hasan(- Basrî): ifadesini:

“Gidiyorlar" eklinde açklad.

Abd b. Humeyd ve bn Cerîr'in bildirdiine göre Tamîn b. Hazlem:

ifadesini: “Korkudan yüzleri deimi olarak" eklinde açklamtr .

5

Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre Saîd b. Cübeyr: j
ifadesini açklarken: “Burada davetçiye süratli bir ekilde gitmek

kastedilmektedir" dedi.

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre krime: “^jj jj ifadesini

açklarken: “Burada davetçinin sesine kulak vermeleri kastedilmektedir"

dedi.

ij UI * 'j
I
Jlj Ü-it çj fji

(

4ii cJis'
s , + „

»t». JÜI ol^jî * uaiîU l’jAju*
*

* j-l/l ola JLp llki-J * jA js J\ ji. ÜI Û

jf-ü i- Jji ijT uâ>s
iîij *^ ûisr jj ;> ^

"Onlardan önce Nuh'un kavmi de yalanlamt. Onlar

kulumuzu yalanlayp «Bu bir delidir» dediler ve kulumuz
(tebli görevinden) alkonuldu. O da Rabbine, «Ey Rabbim!
Ben yenilgiye uradm, yardm et» diye dua etti. Biz de

göün kaplarn dökülürcesfne yaan bir yamurla açtk.

Yeryüzünü pnar pnar fkrttk. Derken sular takdir edilmi

1

el-tkân'da (2/101) geçtii üzere Tastî.

2 bn Cerîr (13/705, 22/119).

3 Kamer Sur. 8

* Kamer Sur. 8

5 bn Cerîr (13/705,22/118).
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bir i için birleti. Biz Nuh'u çivilerle perçinli levhalardan

oluan gemiye bindirdik. Gemi, inkâr edilen kimseye

(Nuh'a) bir mükâfat olarak gözetimimiz altnda yüzüyordu.

Andolsun, biz onu (tufan olayn) bir ibret olarak braktk.
Varm düünüp öüt alan?.."

(Kamer Sur. 9-15)

Firyabî, Abd b. Humeyd ve bn Cerîrln bildirdiine göre Mücâhid: "Onlar:

«Bu bir delidir» dediler ve kulumuz (tebli görevinden) alkonuldu"
1

buyruunu açklarken: “Delilikle itham edildi, mânâsndadr” dedi .

2

Saîd b. Mansûr, Abd b. Humeyd ve bnu’l-Münzir'in bildirdiine göre

Hasan(- Basrî): "...(Tebli görevinden) alkonuldu" 3 buyruunu açklarken:

“Ölümle tehdit edildi" dedi.

Buhârî Edeb 'de ve bn Ebî Hâtim’in Ebu't-Tufayl'dan bildirdiine göre

bnu'l-Kevvâ, Hz. Ali'ye Samanyolu hakknda sorunca: “O, gökyüzünün

pnarlardr, gökyüzü kaplan da ondan boalan sularla açlmtr" dedi. Sonra

da: "Biz de bunun üzerine gök kaplarn boanan sularla açtk"4
âyetini

okudu .
5

bnu’l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs: "Biz de

bunun üzerine gök kaplarn boanan sularla açtk"6
âyetini açklarken:

“Burada çokça yamur kastedilmektedir. O günden ne önce, ne de sonra

bulutsuz yamur yamamtr. te o gün gök kaplan bulutsuz olarak

boanan sularla açld ve gökten gelen su ile yerdeki su birleti" dedi.

Abd b. Humeyd, ibn Cerîr ve bnu'l-Münzirîin bildirdiine göre

Muhammed b. Ka'b: "...Derken sular takdir edilmi bir i için birleti"7

buyruunu açklarken: “Burada gökten gelen su ile yerdeki su

1

Kamer Sur. 9
1
et-Tafiku'te (4/327) geçtii üzere Firyabî ve bn Cerîr (22/120).

3 Kamer Sur. 9

4 Kamer Sur. 11

5 Buhârî (766) bn Kesîr Tefsir 'de (7/452) geçtii üzere bn Ebî Hâtim.
6
Kamer Sur. 11

7 Kamer Sur. 12
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kastedilmektedir. Yiyecekler bedenlerden önce, kader de belalardan önce

vard" dedi .

1

bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre bn Cüreyc: “jA .il
* 1

ifadesini açklarken:

"Ölçek ölçek takdir edildi, mânâsndadr" dedi.

Abd b. Humeyd ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre bn Abbâs: “Biz

Nuh'u çivilerle perçinli levhalardan oluan gemiye bindirdik
'*3 âyetini

açklarken: "Levhalar geminin tahtalandr. Dusur ise gemiyi tek parça klp

salamlatran çivilerdir" dedi .

4

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Mücâhid: "Levhalar geminin taban

döemesidir. Dusur ise tavan tahtalandr" dedi.

Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd ve bn CerîHin bildirdiine göre Katâde: “Biz

Nuh'u çivilerle perçinli levhalardan oluan gemiye bindirdik
*3

âyetini

açklarken: "Levhalarla geminin tahtalan, perçinle de çivileri

kastedilmektedir" dedi .

6

bn Cerîr ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre bn Abbâs: *^î*7 ifadesini
*

açklarken: "Burada çiviler kastedilmektedir" dedi .

8

bn Cerîriin bildirdiine göre Katâde: "Bize bildirildiine göre dusur ifadesi

gemiyi salamlatran çiviler mânâsndadr" dedi .

9

Tastî'nin Mesâil 'de bildirdiine göre Nâfi’ b. el-Ezrak, bn Abbâs'a: “Bana:

"jiSi
"10

ifadesini açkla" deyince, bn Abbâs: "Burada gemiyi salam klan
m

çiviler kastedilmektedir" dedi. Nâfi' b. el-Ezrak: "Araplar böylesi bir ifaceyi

bilir mi?" diye sorunca, bn Abbâs: "Evet bilirler, airin:

"Denizcinin gemisi salam yaplm

1 bn Cerîr (22/123).

1
Kamer Sur. 12

3 Kamer Sur. 13

4
Fethu'l-Bâri'de (8/616) geçtii üzere bnu'l-Münzir.

5 Kamer Sur. 13
6
Abdurrezzâk (2/258) ve bn Cerîr (22/124).

7 Kamer Sur. 13
8 bn Cerîr (22/124) ve Fethu'l-Bâri'de (8/616) geçtii üzere bnu'l-Münzir.

9 bn Cerîr (22/124).
10
Kamer Sur. 13



Âyet: 17 81

Kaltn tahtalar da çivilerle çaklm

”

dediini iitmedin mi?” karln
verdi .

1

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs: “Sudur ifadesiyle

geminin gösü kastedilmektedir"' dedi/

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Ikrime: “Ousur ifadesi ile geminin

dalgalan yaran gösü kastedilmektedir” dedi.

Abd b. Humeyd, Hasan(- Basrî)'den aynsn bildirir.

Firyabî, Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bnu’l-Münzir'in bildirdiine göre

Mücâhid: jl? ^ (=Küfredenlere ceza olarak) ifadesini açklarken:

“nkar edenlere ceza olarak mânâsndadr. Burada inkar edilen Allah'tr”

dedi .

3

Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine

göre Katâde: "And olsun ki Biz, o gemiyi bir ibret olarak braktk ..."4

buyruunu açklarken: “Allah, Nuh'un (alayhmlam) gemisini Cudi danda bu

ümmetin ilkleri onu görünceye kadar brakt” dedi .

5

cs

"Andolsun biz, Kur'ân' düünüp öüt almak için

kolaylatrdk. Varm düünüp öüt alan?" (Kamer Sur. 17)

Âdem b. Ebî yâs, Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve el-Esmâ ve's-

Sfat 'ta Beyhakî'nin bildirdiine göre Mücâhid: "Andolsun biz, Kur'ân'

düünüp öüt almak için kolaylatrdk..."
6 buyruunu: “Onu okumasn

kolaylatrdk” eklinde açklamtr .

7

jiîM öbîi ü&

' el-tlkârida (2/98) geçtii üzere Tastî.

1 bn Cerîr (22/125).

3
et-Talîku’te (4/327) geçtii üzere Firyabî ve bn Cerîr (22/126, 127).

4 Kamer Sur. 15

5 Abdurrezzâk (2/258), et-Talîku'te (4/328) geçtii üzere Abd b. Humeyd ve bn Cerîr

(22/128).
6
Kamer Sur. 17

7 Âdem b. Ebî yâs, Tefsîr Mücâhid (sh. 634), bn Cerîr (22/130, 131) ve Beyhakî (573).
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bn Ebî Hâtim, bn Merdûye ve Beyhakî'nin bildirdiine göre bn Abbâs:

"Andolsun biz. Kur'ân' düünüp öüt almak için kolaylatrdk ..."

1

buyruunu: "Eer Allah, Kur'ân’ insan olunun diline kolay klmasaydt hiç

kimse Allah'n kelamyla konuamazd" eklinde açklamtr.*

Deylemî, Enes'ten merfû olarak aynsn bildirir .

3

bnu'l-Münzir'in bn Sîrîn'den bildirdiine göre kendisi: "Bu sûre hafiftir"

diyen bir kiiyle karlat ve: "Hafif deme, kolay de, zira Allah: "Andolsun biz,

Kur'ân' düünüp öüt almak için kolaylatrdk..."4 buyurmaktadr" dedi.

Abd b. Humeyd ve bnu’l-Münzir'in bildirdiine göre bn Abbâs: "...Varm
düünüp öüt alan?"5 buyruunu açklarken: "Hatrlayan var mdr,

mânâsndadr" dedi.

bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Muhammed b. Ka’b: "Var m düünüp

öüt alan?"
6 buyruunu açklarken: "Kendini masiyetlerden men eden var

mdr, mânâsndadr" dedi.

Abd b. Humeyd ve bn CerîHin bildirdiine göre Katâde: "Varm düünüp
öüt alan?"7 buyruunu açklarken: "Hayr ilemek isteyen var mdr, ona

yardm edilsin, mânâsndadr" dedi .

8

bn Ebi’d-Dünyâ, bn Cerîr ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Matar el-

Verrâk: "Andolsun biz, Kur'ân' düünüp öüt almak için kolaylatrdk. Var

m düünüp öüt alan?"

9

âyetini açklarken: "lim örenmek isteyen var

mdr ona yardm edilsin, mânâsndadr" dedi.’
0

Ahmed, Abd b. Humeyd, Buhârî, Müslim, Ebû Dâvud, Tirmizî, Nesâî, bn

Cerîr, Hâkim ve bn Merdûye'nin bildirdiine göre bn Mes'ûd: "Ben bu âyeti

Hz. Peygamber'e (uUUn aieyti vesilem]: "/Ü c>* i*»” eklinde (zel) harfi ile
#* '

1

Kamer Sur. 17
1
Beyhakî (572).

3 Deylemî (8122).

4 Kamer Sur. 17
5 Kamer Sur. 17
6
Kamer Sur. 17

7 Kamer Sur. 17
8 bn Cerîr (22/131).

9 Kamer Sur. 17
10 bn Cerîr (22/131, 132).
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okuduumda, Hz. Peygamber Maiiehu aleyhi veseiM: "jS'Ü ja eklinde (del) harfi

iledir

"

buyurdu .

2

^ \ lÜUjî Û[ * jJLij v-jLîk* iLp

^ j^î s® pje

"Ad milleti peygamberini yalanlamt. Benim azabm ve

uyarmam naslm? Biz onlarn üstüne, uursuzluu sürekli

bir günde gürültülü ve dondurucu bir rüzgâr gönderdik.

nsanlar köklerinden sökülmü hurma kütükleri gibi

kaldrp atyordu/' (K*mer Sur. 18-20)

ibn Cerîrîin bildirdiine göre bn Abbâs: "Biz onlarn üstüne, uursuzluu

sürekli bir günde gürültülü ve dondurucu bir rüzgâr gönderdik
"

3

âyetini

açklarken: “Biz onlara helaki iddetli olan günde souk bir rüzgâr gönderdik,

mânâsndadr" dedi/

Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre Mücâhid: "l ifadesini: “iddetli"

olarak açklamtr.

Abd b. Humeyd ve bn Cerîr'in bildirdiine göre Katâde: " çj; j lyZjZ l£uj

ll buyruunu açklarken: “Biz onlann üstüne, uursuzluu sürekli

olan bir günde souk bir rüzgâr gönderdik, mânâsndadr" dedi .

7

Tastî’nin bildirdiine göre Nâfi' b. el-Ezrak, bn Abbâs’a: “Bana, Yüce

Allah'n: ^ j
"8 buyruunu açkla" deyince, bn Abbâs: “Nahs

ifadesi bela, iddet ve uursuzluk mânâsndadr" dedi. Nâfi' b. el*Ezrak:

1

Kamer Sur. 17
1 Ahmed 6/298, 401, 7/34, 181, 229, 410, 411 (3755, 3853, 3918, 4105, 4163, 4401), Buhâri

(3341, 3345, 3376, 4869- 4874), Müslim (823), Ebû Dâvud (3994), Tirmizî (2937), Nesâî, S.

el-Kübrâ (11555), bn Cerîr (22/129) ve Hâkim (2/249, 250).

3 Kamer Sur. 19

* bn Cerîr (22/133- 135).

s Kamer Sur. 19

* Kamer Sur. 19
7 bn Cerîr (22/133- 135).

* Kamer Sur. 19



-S Kamer Sûresi &

"Araplar böylesi bir ifadeyi bilir mi?" diye sorunca, bn Abbâs: "Evet bilirler,

Zuheyr b. Ebî Sulme'nin:

"Onun için hiç fark etmez hangi gün gelirsen gel

Saknlan ugursu2 saatte veya mutlu anda gel" dediini iitmedin mi?"

karln verdi.’

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Zirr b. Hubey: "Uursuzluu sürekli bir

günde ..."
1 buyruunu açklarken: "O gün çaramba günüdür" dedi.

bnu'l-Münzir ve bn Merdûye'nin Câbir b. Abdillah'tan bildirdiine göre

Resûlullah (saiMahu aleyhi veseiiem): "Çaramba günü uursuzluu sürekli olan

gündür" buyurmutur.

bn Merdûye'nin Câbir'den bildirdiine göre Hz. Peygamber (raiieUsHu eieyti

«seiismi öyle buyurmutur: "Cibril bana: «ahit ile beraber bir yeminle hüküm

kl» dedi. Yine bana: «Çaramba günü uursuzluu sürekli olan gündür»

dedi.

"

bn Merdûye'nin Hz. Ali'den bildirdiine göre Cibril, Hz. Peygamber'e

{uliaUhu aleyhi meiinm) inip yemin ve bir ahitle hüküm klmasn, kan aldrmay ve

uursuzluu sürekli olan günün çaramba günü olduunu bildirmitir .
3

bn Merdûye'nin baka bir kanalla Hz. Ali'den bildirdiine göre Resûlullah

(*B8lahu BByh veseiiem): "Çaramba günü uursuzluu sürekli olan gündür"

buyurmutur.

bn Merdûye'nin Hz. Âie'den bildirdiine göre Resûlullah (saylat* aieyti ««diam):

"Uursuz gün çaramba günüdür" buyururdu.

bn Merdûye'nin Enes’ten bildirdiine göre Resûlullah'a (saMahu aleyhi «sdM

günler ve çaramba günü sorulunca: "Çaramba günü uursuz gündür"

buyurdu. Ashâb: "Niye ki, ya Resûlallah!" diye sorunca: "Allah, Firavun ve

kavmini, Âd ve Semûd'u bu günde helak etmitir" buyurdu .

4

' Mesâil Nâfi’ (243).

1 Kamer Sur. 19

3
Kefu'l-Hafâ'da (2/397) geçtii üzere bn Merdûye.

4
Kefu'l- Ha/2'da (2/397) geçtii üzere bn Merdûye.
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el-urar'da Vekr, bn Merdûye ve Hatîb'in bn Abbâs'tan bildirdiine göre

Resûlullah (nlMUu aleyhi vesellem): "Ayn son çarambas uursuzluu sürekli olan

gündür" buyurmutur .

1

Abd b. Humeyd, Zühd'öe Abdullah b. Ahmed, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve

bn Ebî Hatim, Hasan(- Basrî)’den bildirir Rüzgâr geldii zaman Âd kavmi

kalkp el ele tututu. Sonra yere salam bir ekilde basarak: “Eer doru

söylüyorsa bakalm ayaklarmz yerden kim kesecek!" dediler. Bunun üzerine

Yüce Allah onlara bir rüzgâr gönderdi ki "nsanlar köklerinden sökülmü

hurma kütükleri gibi kaldrp atyordu"2
bu rüzgâr.

3

Abd b. Humeyd ve bn Cerîr, Ebû Hureyre'den bildirir: Âd kavminden kii

kaplannn kanatlann be yüz kiinin kaldramayaca arlktaki talardan

yapyordu. Onlardan biri ayan yere vurunca aya yere giriyordu .

4

bnu'l-Münzirîîn bildirdiine göre bn Abbâs: "Köklerinden sökülmü

hurma kütükleri gibi ..."

5

âyetini açklarken: “Koparlm hurma bedenleri

gibi mânâsndadr" dedi.

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs: buyruunu

açklarken: “Hurma kütükleri gibi, mânâsndadr" dedi.

Saîd b. Mansûr, bn Cerîr ve bnu'l-Münzirîin bildirdiine göre Mücâhid:

"Köklerinden sökülmü hurma kütükleri gibi ..."7 âyetini açklarken:

“Onlann balan küplerin yere dümesi gibi düüp boyunlan koparak

vücutlanndan aynlyordu. Bu sebeple Allah, onlan sökülmü hurma

kütüklerine benzetmektedir" dedi .

8

jkJ.j rj IÎJ IjJÜ lJb-lj L \-jiÂ I JlÜ * jÜJL i *iî dJS

*y 4-isr> j; I4g -y. 4* jü$ *

1

HaÖb (14/405).
2
Kamer Sur. 20

3 bn Cerîr (22/137).

4 bn Cerîr (22/137).

5 Kamer Sur. 20
6
Kamer Sur. 20

7 Kamer Sur. 20
8 bn Cerîr (22/138).
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Ot t&j * (4
'&û jLji &\ * >Sl 4*ûa

* jiiî J.UÎ» ^U. IjâU * >âaj J5T ',44i ti iUI

p
..;.«5r yi£i j iiL;î l * jilj ^Ju 6isr ^Ls4

“Bizim aramzdan vahiy ona m verildi? Hayr o, yalancnn,
marn biridir. Onlar yarn bilecekler: Kimmi yalanc,

kimmi mark! (Salih'e öyle demitik:) üphesiz biz,

onlara bir imtihan olmak üzere, o dii deveyi göndereceiz.

imdi onlar gözetle ve sabret Onlara, suyun (deve ile)

kendileri arasnda (nöbetlee) paylatmldn, bildir. Her

su nöbetinde sahibi hazr bulunsun. Derken, (kavmin en

azgn olan) arkadalarn çardlar. O da ie koyuldu ve

deveyi kesti. Fakat azabm ve uyarlarm naslm! üphesiz
biz, onlarn üzerine tek bir korkunç ses gönderdik de, onlar,

aldaki hayvanlarn çineyip ufaladktan kuru çöpler gibi

oldular./' (Kamer Sur. 23, 24, 28, 29, 3l)

bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre bn Abbâs: "O takdirde biz apaçk bir

sapklk ve çlgnlk etmi oluruz ..."
1 buyruunu açklarken: “Sapklk

ifadesiyle bedbahtlk kastedilmektedir" dedi.

Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd ve bn Cerîr'in bildirdiine göre Katâde: "O

takdirde biz apaçk bir sapklk ve çlgnlk etmi oluruz ..."
2 buyruunu

açklarken: “Sapklk ve zillet içinde oluruz, mânâsndadr" dedi .

3

Firyabî, Abd b. Humeyd ve bn Cerîr'in bildirdiine göre Mücâhid:

ifadesini: “Sapklk" olarak açklamtr. "Her su nöbetinde sahibi hazr

bulunsun"s buyruunu açklarken: “Deve suyun bandan ayrldnda onlar

su için hazr bulunacak ve deve suyun bana geldiinde de süt için hazr

1

Kamer Sur. 24
2
Kamer Sur. 24

3 Abdurrezzâk (2/260, 261) ve ibn Cerîr (22/140).

4 Kamer Sur. 24

s Kamer Sur. 28
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bulunacaklard" dedi, buyruu hakknda ise: "Uzatp vermek

mânâsndadr" dedi. "^Jâikü buyruunu açklarken: "Kuruyup

ufalanm otlar gibi oldular, mânâsndadr" dedi. 3

Abdurrezzâk ve Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre Katâde: "3iis ^lii»"4

buyruunu açklarken: "Semud’lu Uhaymir deveyi ald ve kesti" dedi.
*

jlâSiiîf
5 buyruu hakknda ise: "Yanm kül gibi oldular" dedi.

6

bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre bn Abbâs:

"Jotâs"

1

ifadesini açklarken: "Uzatlan almak mânâsndadr"' dedi.
8

bn Cerîr ve bnu'l Münzir'in bildirdiine göre bn Abbâs:

buyruunu açklarken: "Yanm aaç knntlan gibi mânâsndadr" dedi.
10

bn Cerîrîin bildirdiine göre bn Abbâs: "J&Jj l buyruunu

açklarken: "Yanm kemikler gibi mânâsndadr" dedi.
12

Abd b. Humeyd ve Ibnu'l-Münzir’in bildirdiine göre bn Abbâs:
"

jl&JJl"
13 buyruunu açklarken: "Koyunlann yedii otlar gibi mânâsndadr”

dedi.

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs: ç.ffi*
14 buyruunu

açklarken: "Burada ufalayp yediin kuru bitkilerin yok olup gitmesi gibi

mânâsndadr" dedi.

1

Kamer Sur. 29
2
Kamer Sur. 31

3
et-Talîku'te (4/327) geçtii üzere Firyabî ve bn Cerîr (22/143, 147).

4 Kamer Sur. 29
5 Kamer Sur. 31
6
Abdurrezzâk (2/258, 259).

7 Kamer Sur. 29
8 bn Cerîr (22/144).

9 Kamer Sur. 31
10 bn Cerîr (22/145).
11

Kamer Sur. 31
12 bn Cerîr (22/145).

13 Kamer Sur. 31
14
Kamer Sur. 31
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Abd b. Humeyd ve bn Cerîr'in bildirdiine göre Saîd b. Cübeyr: " ^^5
buyruunu açklarken: “Duvardan dökülen toprak gibi

mânâsmdadr” dedi.
2

JT VI frâ*
liLjt lîj * jiîlL iji fy dJS-

ÂiJj * y Ü4P y iiAJ * y*-J
1 + s t r

^IJlp lyjü
(
4^p y ojijlj AJ * jiüL IJ3^*

'yj-^ * 4,,<^ *:& ^4^ * j-^j

L*k * Jî JaJj *Jü y jii >U ÛT3Ü1

fi <|y >> Üî p_iüi4Ü ^Iâr isiuL
;

yj« ^
"Lût kavini de uyarclar yalanlad. üphesiz biz de

üzerlerine talar savuran bir rüzgâr gönderdik. Yalnz
Lût'un ailesi baka. Katmzdan bir nimet olarak bir seher

vakti onlan kurtardk. ükredenleri ite böyle

mükâfatlandrrz. Andolsun, Lût onlar bizim iddetli

azabmzla uyard. Fakat onlar bu uyanlar kukuyla
karladlar. Andolsun, onlar onun (meleklerden olan)

misafirlerinden nefislerindeki kötü arzulan tatmin etmek
istediler. Biz de onlann gözlerini silme kör ettik. «Haydi

azabm ve uyanlanm tadn!» dedik. Andolsun, onlara

sabahleyin erkenden kaln bir azap geldi. «Haydi azabm
ve uyanlanm tadn!» dedik. Andolsun, biz Kur'an'

düünüp öüt almak için kolaylatrdk. Varm düünüp
öüt alan? Andolsun, Firavun'un ailesine de uyannlar

gelmiti. Bütün âyetlerimizi yalanladlar. Biz de onlan

mutlak güç ve iktidar sahibinin yakalamas gibi yakaladk.

1

Kamer Sur. 31
1 bn Cerîr (22/146).
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(Ey Mekkeliler!) Sizin kâfirleriniz onlardan daha m hayrl?
Yoksa sizin için kitaplarda bir beratm var?" (Kamer Sur. 33-43)

Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine

göre Katâde: "...Fakat onlar bu uyarlar kukuyla karladlar” 1 buyruunu

açklarken: “Ona inanmadlar, mânâsndadr" dedi. "Bunun üzerine gözlerini

kör ettik..."
2 buyruu hakknda ise: “Bize bildirildiine göre onlar Lût'un

(aieyhisseiam) yanna gelerek kapy krmaya çalp içeri girmek istediklerinde Cibril

onlara ceza vermek için Rabbinden izin istedi ve kanatlanyla dokunarak

onlan kör etti" dedi. "Andolsun, onlara sabahleyin erkenden kalc bir azap

geldi
"3 âyetini açklarken: “Onlara kalc bir azap olarak Cehennem atei

geldi" dedi. "Biz de onlar mutlak güç ve iktidar sahibinin yakalamas gibi

yakaladk"4 buyruunu: "ntikam alaca zaman, güçlü ve yenilmekten

korkmayan iktidar sahibi gibi mânâsndadr" eklinde açklad. "Sizin

kâfirleriniz onlardan daha m hayrl ..."5 buyruu hakknda ise: “Sizin

kafirleriniz geçmitekilerden daha m hayrldr, mânâsndadr" dedi .

6

Saîd b. Mansûrîun bildirdiine göre Hasan(- Basrî): "Andolsun, onlara

sabahleyin erkenden kalc bir azap geldi
" 7

âyetini açklarken: “Onlara

azabn dünyada gelmesi ve âhirette kalc olmas kastedilmektedir" dedi.

bn Cerîriin bildirdiine göre bn Abbâs: "Sizin kâfirleriniz onlardan daha

m hayrl ..."
8 buyruunu açklarken: "Sizin kafirleriniz Nuh ve Lût'un

{aieyhîmesseiam) kavminden daha hayrl deildir" dedi .

9

Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Rabî b.

Enes: "Sizin kâfirleriniz onlardan daha m hayrl ..."’ 0 buyruunu açklarken:

1

Kamer Sur. 36
2
Kamer Sur. 37

3 Kamer Sur. 38
4 Kamer Sur. 42
5 Kamer Sur. 43
6
Abdurrezzâk (2/259) ve bn Cerir (22/149, 150, 153- 155).

7 Kamer Sur. 38
8
Kamer Sur. 43

9 bn Cerîr (22/155, 156).
10
Kamer Sur. 43
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"Ey ümmet! Sizin kâfirleriniz helak olduklarn zikrettiimiz geçmi

ümmetlerden daha m hayrldr?" dedi.’

bn Cerîriin bildirdiine göre krime: "Sizin kâfirleriniz onlardan daha m
hayrl. Yoksa sizin için kitaplarda bir berat m var?"

1

âyetini: "Ey Kurey

topluluu! Sizin kâfirleriniz geçmiteki ümmetlerden daha m hayrldr?

Yoksa kitaplarda sizin beraatinizi gösteren bir belge mi var?" mânâsnda

açklad .

3

âpLUI Jj f'

"Yoksa «Biz, intikam almaa gücü yeten bir topluluuz» mu
diyorlar? O topluluk yaknda bozulacak ve onlar arkalann

dönüp kaçacaklardr. Kyamet onlarn azap ile

vadedildikleri gündür. O ne korkunç, ne ac bir gündür!"
iKamer Sur. 44- 46)

bn Ebî eybe, bn Menî', ibn Cerîr, Ibnu'l-Münzir ve bn Merdûye’nin

bildirdiine göre bn Abbâs: "O topluluk yaknda bozulacak ve onlar

arkalarn dönüp kaçacaklardr"4 âyetini açklarken: “Burada Bedir sava

kastedilmektedir. Onlar: "Biz intikam almaya gücü yeten bir topluluuz"

deyince bu âyet indi" dedi .

5

Buhârî, Nesâî, bnu’l-Münzir, Taberânî, DelâiVde Ebû Nuaym, bn MerCûye

ve eî-Esmâ ve's-Sfat'ta Beyhakî'nin bn Abbâs’tan bildirdiine göre Hz.

Peygamber (sbIIbIIbKu sieyh veseHem) Bedir günü çadnnda iken: "Ahdin ve vaadin adna

senden istiyorum! Allahm! Eer dilersen bu günden sonra sana asla ibadet

edilmez

"

diye dua etti. Ebû Bekr elini tutarak: "Bu kadar sana yete' ya

Resûlallah! Rabbine çok srar ettin” dedi. Bunun üzerine Resûlullah (saUaiiahj aiayh

veseiierr) zrhyla sçrayp: "O topluluk yaknda bozulacak ve onlar arkalarn

1 bn Cerîr (22/156).

2
Kamer Sur. 43

3 bn Cerîr (22/155, 156).

4 Kamer Sur. 45

5 bn Ebî eybe (14/357), Metâlib 'de (4129) geçtii üzere bn Merî' ve bn Cerîr (17/94,

22/158).
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dönüp kaçacaklardr. Kyamet onlarn azap ile vaadedildikleri gündür. O

ne korkunç, ne ac bir gündürl"’ diyerek çadnndan çkt .

2

bn Ebî eybe ve bn Cerîriin krime'den bildirdiine göre Resûlullah (aiiaMu

aleyhi meUem) Bedir savanda zrhyla sçrayarak: "Topluluk dalacak ve arkalarn

dönüp kaçacaktr

"

diyordu .

3

Buhârî'nin bildirdiine göre Hz. Âie: “Ben daha oyun oynayan küçük bir

kz iken Mekke'de Muhammed'e («iaiiahu aleyhi veseiiem): "Kyamet onlarn azap ile

vaadedildikleri gündür. O ne korkunç, ne ac bir gündür!" 4 âyeti indi" dedi .

5

bn Ebî Hâtim, M. el-Evsat 'ta Taberânî ve bn Merdûye, Ebû Hureyre'den

bildirir: Allah, Peygamberime Mekke'de Bedr savandan önce: "O topluluk

yaknda bozulacak ve onlar arkalarn dönüp kaçacaklardr
"6

âyetini indirdi.

Ömer b. el-Hattâb: “Ya Resûlallah! Hangi topluluk kaçacaktr?" diye sordu.

Bedr gününde Kurey hezimete uraynca Resûlullah'n (sabUahu Bieytu ««ileni): "O

topluluk yaknda bozulacak ve onlar arkalarn dönüp kaçacaklardr"7

diyerek klcyla pelerinde olduunu gördüm. Bu âyet Bedr günü hakknda

inmiti. Allah: “Nihayet refah ve bolluk içinde olanlarn azapla kskvrak

yakaladmz zaman, bakmsn ki feryat edip duruyorlar
"8

âyetini de onlar

hakknda indirmitir. Yine: "Allah'n nimetine nankörlükle karlk veren ve

sonunda kavimlerini helâk yurduna sürükleyenleri görmedin mi?"9 âyetini

de onlar hakknda indirmitir. Resûlullah («llaiiBhj aleyhi ve«iem) onlara (bir avuç

kum) atnca onlarn hepsini kaplayp gözlerini ve azlann doldurdu. Onlar

gözlerini ve azlarn temizlemeye çalrken müslümanlar tarafndan

öldürüldüler. Sonra Yüce Allah: "...Attn zaman da sen atmamtn, fakat

Allah atmt ..."’
0
âyetini indirdi.’

’ Kamer Sur. 45, 46
2
Buhar! (2915, 3953, 4875, 4877), Nesâî (11557), Taberânî (11976), Fethu’l-Bâri'de

(7/289) geçtii üzere bn Merdûye ve Bcyhakî (302).

3 bn Ebî eybe (14/357) ve bn Cerir (22/158).

4 Kamer Sur. 46
5
Buhârî (4876, 4993).

6 Kamer Sur. 45
7 Kamer Sur. 45
8 Mü'minûn Sur. 64

9 brahim Sur. 28
10

Enfâl Sur. 17
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Abdurrezzâk, bn Ebî eybe, bn Râhûye, Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu'l-

Münzir, bn Ebî Hâtim ve bn Merdûye, krime'den bildirir: “O topluluk

yaknda bozulacak ve onlar arkalarn dönüp kaçacaklardr
* 3

âyeti indii

zaman, Hz. Ömer öyle dedi: "Ben kendi kendime: "Hangi topluluk

bozulacak?" demeye baladm. Bedr günü Hz. Peygamber'in (uyMu aleyhi vesellem)

zrhla sçrayarak: *0 topluluk yaknda bozulacak ve onlar arkalarn dönüp

kaçacaklardr*9 dediini iitince bu âyetin tevilini anladm.”4

bn Cerîr baka bir kanalla krime'den, o da bn Abbâs'tan aynsn bildirir.
5

bn Ebî eybe'nin bildirdiine göre Ebu'l-Âliye: "O topluluk yaknda

bozulacak ve onlar arkalarn dönüp kaçacaklardr*6
âyetini açklarken:

"Burada Bedr sava kastedilmektedir” dedi.
7

Abd b. Humeyd ve bn Cerîrîin bildirdiine göre Katâde der ki: Bize

bildirildiine göre Hz. Peygamber (tdiaiihj aleyhi mOmU Bedr savanda:
"
Onlar

arkalarn dönüp kaçtlar" buyurdu.
8

Saîd b. Mansûr ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Muhammed b. Ka'b:

"O topluluk yaknda bozulacak ve onlar arkalarn dönüp kaçacaklardr
"9

âyetini açklarken öyle dedi: "Allah, Nuh'un (aieyhsteian) kavmini ve uratldklan

azab, Âd kavmini ve uratldklan rüzgâr azabn, Semûd kavmini ve

uratldklan ses azabn, Lût kavmini ve üzerlerine ta yamasn ve Firavun

ailesini nasl gark ettiini zikrederek: "Sizin kâfirleriniz onlardan daha m
hayrl? Yoksa sizin için kitaplarda bir beratm var... Kyamet onlarn azap

ile vaadedildikleri gündür. O ne korkunç, ne ac bir gündür!*
10

buyurdu.

Bunlann durumu ise onlardan daha dehetli ve acdr.”

1

Taberânî (9121) ve Felhu'TBâri'de (7/289) geçtii üzere bn Merdûye.
2 Kamer Sur. 45

3 Kamer Sur. 45

4 Abdurrezzâk (2/295), Metâlib’de (4127) geçtii üzere bn Merdûye, bn Cerîr

(22/157), Tahricu’l-Keâfta (3/391) geçtii üzere bn Ebî Hatim, bn Kesîr Tefsir'de (71457)

hadisin munkat olduunu söylemitir.

5
Fethu'l-Bâri'de (7/289) geçtii üzere bn Cerîr.

6
Kamer Sur. 45

7 bn Ebî eybe (14/357).

8 bn Cerîr (22/157, 158).

9 Kamer Sur. 45
10
Kamer Sur. 43- 46
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bnu’i-Mübârek Zühd'öe Tirmizî, Hâkim, uabu’l-mân'da Beyhakî ve bn

Merdûye'nin Ebû Hureyre'den bildirdiine göre Hz. Peygamber Niaiiahu aleyhi

mailem) öyle buyurmutur: "Yedi ey gelmeden önce hayrl ameller ilemeye

bakn. Sizden biriniz neyi beklemektedir? Saptran zenginlii mi? Her eyi

unutturan yoksulluu mu? Bedeni bozan hastal m? Bunakla sebep olan

ihtiyarl m? Anszn gelen ölümü mü? Yoksa Deccâl' m? Deccâl beklenilen

en kötü eydir. Yoksa kyamet saatini mi? Kyametin gelmesi daha dehetli ve

daha acdr."'

bn Merdûye'nin Ma’kiPden bildirdiine göre Hz. Peygamber Mailehu aleyhi

vesailem): "Allah bu ümmetin cezasn klç, vaadedildikleri günü de kyamet saati

klmtr. Kyamet saati ise daha dehetli ve daha acdr" buyurmutur .

1

J* jû y* 0^: * >4j ^ tedi ÛJ

oJL>-Ij 'bfj ü^iî Uj * jJUL allÜ>- lîj * yL* ijijs

tif* Jfj * Is liij
*

"Dorusu suçlular sapklk ve çlgnlk içindedirler. Atee
yüzüstü sürüldükleri gün, onlara: «Cehennemin dokunan
azabn tadn» denir. üphesiz Biz her eyi bir ölçüye göre

yaratmzdr. Bizim buyruumuz bir göz krpmas gibi

anidir. And olsun ki, benzerlerinizi yok etti, öüt alan yok
mudur? nsanlarn yaptktan her ey kitablarda kaytldr.
Küçük ve büyük, hepsi satr satrdr.." (Kamer Sur. 47-53)

Ahmed, Abd b. Humeyd, Müslim, Tirmizî, bn Mâce, bn Cerîr, bnu’l-

Münzir, bn Merdûye ve uab'da Beyhakî, Ebû Hureyre’den bildirir: Kurey

mürikleri kader hakknda tartmak için Hz. Peygamber’e (saHaHahu aleyh meiitm)

geldiler. Bunun üzerine: "Yüzüstü atee sürüklendikleri gün kendilerine,

1

Zühd (7), Tirmizî (2306, "kasen”). Hâkim (4/320, 321,
"
hasen ") ve Beyhakî (10572).

Zayf hadistir (Bakn: Elbânî, Daîf Sünen et-Tirnizî. 400).
2

Taberânî 20/202 (460). Heysem, Mecmuu
1

z-Zevâid 'de (7/224, 225) der ki: "Ravileri

Sahîh’m ravileridir."
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«Cehennemin dokunuunu tadn!» denecek. Gerçekten biz, her eyi bir

ölçü ve dengede yarattk
" 1

âyetleri indi .

2

Bezzâr, bnu'l-Münzir ve bn Merdûye'nin ceyyid bir isnâdla Amr b. uayb

vastasyla babasndan, o da dedesinden bildirdiine göre: "Dorusu suçlular

sapklk ve çlgnlk içindedirler. Yüzüstü atee sürüklendikleri gün

kendilerine, «Cehennemin dokunuunu tadn!» denecek. Gerçekten biz,

her eyi bir ölçü ve dengede yarattk
"3

âyetleri kesinlikle Kaderciler

hakknda inmitir .

4

bn Ebî Hâtim, Taberânî, bn âhin, es-Sahâbe'de bn Mende, Bâverdî, bn
Merdûye, Tâli't-Talhîs'te Hatîb ve bn Asâkir'in Zürâre'den bildirdiine göre

Hz. Peygamber (sJaiiahu ^ «senem): "Yüzüstü atee sürüklendikleri gün

kendilerine, «Cehennemin dokunuunu tadn!» denecek. Gerçekten biz, her

eyi bir ölçü ve dengede yarattk"5 âyetlerini okudu ve: "Bu âyetler âhir

zamanda Allah’n kaderini yalanlayacak ümmetimden baz kiiler hakknda

inmitir" buyurdu .

6

bn Adiy, bn Merdûye, Deylemî ve bn Asâkir’in Ebû Umâmeden

bildirdiine göre Resûlullah (saiiaiiahu aleyh. «selim):
"Dorusu suçlular sapklk ve

çlgnlk içindedirler
*7

âyeti, Kaderciler hakknda indi" buyurmutur.

8

Saîd b. Mansûr, bn Sa’d ve bnu'l-Münzir, brâhîm b. Muhammed b. Ali b.

Abdillah b. Câfer'in annesi Lübâbe binti Abdiilah b. Abbâs'tan bildirin Dedem

âma olmadan önce her cuma günü onu ziyaret ederdim. Bir defasnda onun

Kur'ân okuduunu iittim. "Dorusu suçlular sapklk ve çlgnlk

içindedirler. Yüzüstü atee sürüklendikleri gün kendilerine, «Cehennemin

1

Kamer Sur. 48, 49
2 Ahmed 15/459, 16/140, 141 (9736, 10164), Müslim (2656), Tirmizî (2157, 3290;, bn

Mâce (83), bn Cerîr (22/161) ve Beyhakî (183).

3 Kamer Sur. 48, 49
4
Bezzâr, Kefu'l-Estâr (2665).

5 Kamer Sur. 48, 49
6 bn Kesir Tefsîr'de (7/458) geçtii üzere bn Ebî Hâtim, Taberânî (5316), el-sâbe'de

(2/562, 563) geçtii üzere bn âhin, bn Mende ve bn Merdûye, Hatîb 1/150 (65) ve bn
Asâkir (46/12). Heysemî, Mecmau ’z-Zevâid'de (7/117) der ki: "snadnda tarumacüm

kiiler vardr."
7 Kamer Sur. 47
8 bn Adiy (5/2017), Deylemî (6957) ve bn Asâkir (36/263, 264).
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dokunuunu tadn!» denecek"' âyetlerine geldiinde: “Ey kzcazm! Bu

âyetlerle kimlerin kastedildiini bilmiyorum. Onlar daha gelmediler, fakat

geleceklerdir" dedi.

bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve bn Merdûye'nin Atâ b. Ebî Rebâh

vastasyla bildirdiine göre bn Abbâs’a: “Kader hakknda konuuldu"

denilince, bn Abbâs öyle dedi: “Bunu da yaptlar ha! Vallahi: "Yüzüstü atee

sürüklendikleri gün kendilerine, «Cehennemin dokunuunu tadn!»

denecek. Gerçekten biz, her eyi bir ölçü ve dengede yarattk
"2

âyetleri

kesinlikle onlar hakknda indi. Onlar bu ümmetin kötü kiileridir. Onlarn

hastalann ziyaret etmeyin ve cenaze namazlarm klmayn. Eer onlardan

birini görecek olursam u iki parmamla onun gözlerini oyarm ."3

Taberânî ve bn Merdûye'nin deiik kanallarla bn Abbâs’tan bildirdiine

göre: "Yüzüstü atee sürüklendikleri gün kendilerine, «Cehennemin

dokunuunu tadn!» denecek. Gerçekten biz, her eyi bir ölçü ve dengede

yarattk"4 âyetleri Kaderciler hakknda nâzil olmutur .

5

bn Cerir ve bnu’l-Münzir’in bildirdiine göre bn Abbâs: "Gerçekten biz,

her eyi bir ölçü ve dengede yarattk"6 âyetini açklarken: “Allah her eyi

ölçülü ve dengeli bir ekilde yaratt. Ayn zamanda onlar için hayr da, erri de

dengeli bir ekilde yaratt" dedi .

7

Müslim’in bn Ömer’den bildirdiine göre Resûlullah (aaiiBiiahu aleyhi vesedem): "Her

ey bir kader üzeredir. Hatta acizlik ve iktidar bile" buyurmutur .

8

Buhârî'nin Târih'te bildirdiine göre bn Abbâs: “Her ey bir kader

üzeredir. Hatta elini yanana uzatman bile" dedi .

9

Ahmed, Ebû Dâvud ve Taberânî'nin bn Ömer’den bildirdiine göre

Resûlullah (saiiaiishu aleyhi veseiiem): "Her ümmetin Mecusileri vardr. Benim

1

Kamer Sur. 47, 48
1

Kamer Sur. 48, 49

3 bn Kesîr Tefsîr’de (7/458) geçtii üzere bn Ebî Hâtim.
4 Kamer Sur. 48, 49
5
Taberânî (11/163). Heysemî, Mecmau'z-Zevâid’de (7/117) der ki: "snadnda zayf

olan Abdurrahman b. Mücâhid bulunmaktadr."
6
Kamer Sur. 49

7 bn Cerir (22/163).
8
Müslim (2655).

9 Buhâri (1/318, 319).
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ümmetimin Mecusileri de: «Kader yoktur» diyenlerdir. Hasta olurlarsa onlar

ziyaret etmeyin ve cenazelerinde bulunmayn" buyurmutur.

1

bn Cerîr'in bildirdiine göre bn Zeyd: "Andolsun biz, sizin benzerlerinizi

hep helâk ettik. Düünüp ibret alan yok mu?" 1
âyetini açklarken: “Burada

geçmi ümmetlerdeki kafir ahalisi kastedilmektedir. Bunlar hatrlayan yok

mudur?" dedi .

3

bn âhin'in Sünne 'de bildirdiine göre Muhammed b. Ka’b el-Kurazî:

"Kaderi, Allah'n Muhammed'e indirdii ekilde örenmek istedim ve onu

Kamer Sûresinin «ledikleri her ey ise kitaplarda kaytldr. Küçük, büyük

her ey satr satr yazlmtr»4 âyetlerinde buldum" dedi.

bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre bn Cüreyc: j ‘ojj* J%”
5
âyetini

açklarken: “ledikleri her ey ise kitapta kaytldr" dedi.

bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre bn Abbâs: "Küçük, büyük her ey satr

satr yazlmtr"6
âyetini açklarken: “Satr satr kitapta yazldr,

mânâsndadr” dedi.

Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd ve bn Cerîr'in bildirdiine göre Katâde:

"Küçük, büyük her ey satr satr yazlmtr"7
âyetini açklarken: “Bilinmi ve

yazlmtr, mânâsndadr" dedi .

8

bn Cerîr'in bildirdiine göre Mücâhid: "jkîlâ ^ j âyetini

açklarken: “Küçük, büyük her ey satr satr yazlmtr, mânâsndadr" dedi .

9

bn Cerîr'in bildirdiine göre bn Abbâs: ifadesini açklarken:

“Yazlmtr, mânâsndadr" dedi .

10

1

Ahmed 9/415 (5584), Ebû Dâvud (4691) ve Taberânî M. el-Evsat’ta (2484). Muhakkik:

"snad zayftr" demitir.
2
Kamer Sur. 51

3 bn Cerîr (22A64).
4 Kamer Sur. 52, 53
5 Kamer Sur. 52
6 Kamer Sur. 53

7 Kamer Sur. 53
8
Abdurrezzâk (2/261) ve bn Cerîr (22/166).

9 bn Cerîr (22/165).

’° bn Cerîr (22/165).
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Süfyan b. Uyeyne'nin Cami 'de bildirdiine göre Muhammed b. Ka'b el-

Kurazî: "Yüzüstü atee sürüklendikleri gün kendilerine: «Cehennemin

dokunuunu tadn!» denecek. Gerçekten biz, her eyi bir ölçü ve dengede

yarattk
"1

âyetleri Kaderiyye frkasn ayplamak için inmitir” dedi.

bn Cerîriin bildirdiine göre krime: "jU-.L*” ifadesini açklarken: “Satr

satr yazlmtr, mânâsndadr” dedi .

2

bn Merdûye'nin bn Abbâs'tan bildirdiine göre Hz. Peygamber Uaiiaiiahu aleyhi

YBsaiBm): "Sinekler bile mutlaka kaderle vzldar" buyurdu ve: "Bizim

buyruumuz, bir anlk bak gibi, bir tek sözden baka bir ey deildir"

3

âyetini okudu.

bn Merdûye'nin bildirdiine göre Abdullah b. Ömer der ki: Kaderi

yalanlayanlar bu ümmetin suçlulardr. "Dorusu suçlular sapklk ve çlgnlk

içindedirler. Yüzüstü atee sürüklendikleri gün kendilerine, «Cehennemin

dokunuunu tadn!» denecek. Gerçekten biz, her eyi bir ölçü ve dengede

yarattk"* âyetleri onlar hakknda inmitir.

bn Merdûye'nin bildirdiine göre bn Abbâs: "Gerçekten biz, her eyi bir

ölçü ve dengede yarattk
"5

âyetini açklarken: “Allah hey eyi bir ölçüde

dengeli bir ekilde yaratmtr. Önlüü kadna, gömlei erkee, semeri

deveye, eyeri ata ve buna benzer eyleri yaratmas gibi” dedi.

bn Merdûye'nin bildirdiine göre bn Abbâs: Necrân Hristiyanlannn

liderleri olan Âkib ve Seyyid Hz. Peygamber'in (saiiaiiahu aleyh veseiiem) yanna gelip

kader hakknda sert bir ekilde konumaya baladlar. Onlar kalkp gidene

kadar Hz. Peygamber {seiiaiiahu aleyhi mailem) sustu ve kendilerine hiçbir cevap

vermedi. Bunun üzerine Yüce Allah: "Sizin kâfirleriniz onlardan daha m
hayrl... Muktedir bir hükümdarn katnda, doruluk meclisindedirler

"6

âyetlerini indirdi. Burada sizin kâfirlerinizden kast, sizden önce Allah'

yalanlayanlardr. Yoksa onlar için önceki kitaplarda suçsuzluk belgesi mi

1

Kamer Sur. 4S, 49
2 bn Cerîr (22/166).

3 Kamer Sur. 50

* Kamer Sur. 47- 49

5 Kamer Sur. 49
6
Kamer Sur. 43- 55
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vardr? Helak edilenlerle de kaderi yalanlayanlar kastedilmektedir. Bunlarn

tümü de Ümmü’l-Kitâb’da yazldr'

Abdurrezzâk ve Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Muhammed b. Ka'b

el-Kurazî der ki: "Sizin kâfirleriniz onlardan daha m hayrl? Yoksa sizin için

kitaplarda bir berat m var... Kyamet onlarn azap ile vaadedildikleri

gündür. O ne korkunç, ne ac bir gündür!" 2
âyetlerini okur ve kimin

kastedildiini bilmezdim. "Dorusu suçlular sapklk ve çlgnlk içindedirler.

Yüzüstü atee sürüklendikleri gün kendilerine, «Cehennemin dokunuunu

tadn!» denecek. Gerçekten biz, her eyi bir ölçü ve dengede yarattk. Bizim

buyruumuz, bir anlk bak gibi, bir tek sözden baka bir ey deildir"3

âyetleri indii zaman kaderi yalanlayanlann kastedildiini anladm .

4

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Mücâhid: "Dorusu suçlular sapklk

ve çlgnlk içindedirler
"5 âyeti kaderi yalanlayanlar hakknda indi" dedi.

Mücâhid der ki: "bn Abbâs’a: «Kaderi yalanlayanlar hakknda ne dersin?»

diye sorduumda: "Beni onlarla bir araya getir" dedi. Ona: “Onlan ne

yapacaksn?" dediimde de: "Onlar boacam" karln verdi.

Târih'te Buhârî, Tirmizî, bn Mâce, bn Adiy ve bn Merdûye’nir bn

Abbâs’tan bildirdiine göre Resûlullah (uiiiishu Beyto vesilen) öyle buyurmutur:

"Ümmetimmden iki snf vardr ki onlarn slam'dan bir pay yoktur. Bunlar

Mürcie ve Kaderiyyelerdir. Allah'n Kitab' nda: «Dorusu suçlular sapklk ve

çlgnlk içindedirler. Yüzüstü atee sürüklendikleri gün kendilerine,

«Cehennemin dokunuunu tadn!» denecek. Gerçekten biz, her eyi bir ölçü

ve dengede yarattk. Bizim buyruumuz, bir anlk bak gibi, bir tek sözden

baka bir ey deildir»
6
âyetleri de onlar hakknda inmitir."7

bn Cerîr, bn Abbâs’tan bildirir: Allah’n Kitâb'nda yüzüstü atee

sürüklenen bir kavmin olduunu buluyorum. Onlara: “Cehennemin

dokunuunu tadn!" denecek. Çünkü onlar kaderi yalanlamaktayd. Ancak

’ el-Lâlekâî, el-’tikâd (1017). Muhakkik: "snad zayftr" demitir.
3

Kamer Sur. 43- 46
3 Kamer Sur. 47- 50

4
Abdurrezzâk (2/261).

5 Kamer Sur. 47
6 Kamer Sur. 47-50

7
Buhârî (4/133), Tirmizî (2149, "hasen"), bn Mâce (62, 73) ve bn Adiy (3/1155). Zayf

hadistir (Bakn: Elbârû, DaîfSütten et-Trmzî, 380).
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onlar görmüyorum. Bunlarn bizden önce mi yoksa sonra m olduunu da

bilmiyorum .

1

bn Cerîriin bildirdiine göre Muhammed b. Ka'b el-Kurazî der ki: nsanlar

kader hakknda konumaya balaynca baktm ki: "Dorusu suçlular sapklk

ve çlgnlk içindedirler. Yüzüstü atee sürüklendikleri gün kendilerine,

«Cehennemin dokunuunu tadn!» denecek. Gerçekten biz, her eyi bir

ölçü ve dengede yarattk"
1

âyetleri onlar hakknda inmitir.

bn Cerîr’in bildirdiine göre Muhammed b. Ka'b el-Kurazî der ki:

"Yüzüstü atee sürüklendikleri gün kendilerine, «Cehennemin

dokunuunu tadn!» denecek. Gerçekten biz, her eyi bir ölçü ve dengede

yarattk"3 âyetleri kesinlikle Kaderiyye frkasn ayplamak için inmitir .

4

Ahmed'in Huzeyfe b. el-Yemân’dan bildirdiine göre Resûlullah (ullHahu aleyhi

«seflem) öyle buyurmutur: "Her ümmetin mecusileri vardr. Bu ümmetin

Mecusileri de: «Kader yoktur» diyenlerdir. Onlardan hasta olanlar ziyaret

etmeyin ve cenazelerinde bulunmayn. Onlar Deccal bölüüdür. Bu sebeple

onlar Deccal'e ilhak etmek Allah'n üzerine bir haktr.
"5

bn Merdûye'nin bildirdiine göre Ubâde b. es-Sâmit der ki: u iki

kulamla Resûlullah’n (uiiaiiahu aleyhi «Kellem) öyle buyurduunu iittim: "Allah ilk

olarak kalemi yaratt ve ona: «Ebediyete kadar yaz » buyurdu. Kalem: «Ebediyet

nedir?» diye sorunca Allah: «Kaderdir» buyurdu. Kalem: «Kader nedir?» diye

sorunca: «Sana isabet etmeyecek eyin bana gelmeyecek bir ey olduunu ve

sana isabet edecek eyin de seni brakmayacan bilmek demektir. Eer bu inanç

dnda bir ekilde ölürsen Cehenneme gidersin» buyurdu."

bn Merdûye'nin bn Abbâs’tan bildirdiine göre Resûlullah UiiBiiahu aleyhi

«eseiM öyle buyurmutur: "Kyamet gününde Allah münadiye: «Allah'n

kasmlar nerededir?» diye nida etmesini emreder. Bunun üzerine bu kiiler

yüzleri kararm, gözleri morarm, dudaklar bir yana kaym salyalar akar bir

ekilde kalkacak ve onlar gören herkes tiksinecektir. Onlar: «Vallahi ey

Rabbimiz! Biz ne Güne'e, ne Ay'a, ne taa, ne de puta senden baka kimseye

1 bn Cerîr (22/160).
2
Kamer Sur. 47- 49

3 Kamer Sur. 48, 49
4 bn Cerîr (22/162).

5 Ahmed 38/443 (23456). Muhakkik: "snad zayftr" demilerdir.
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tapmadk» diyecektir." bn Abbâs: “irk onlara bilmedikleri bir yerden

gelmitir" diyerek: "O gün Allah onlarn hepsini yeniden diriltecek, onlar da

dünyada size yemin ettikleri gibi, ona yemin edeceklerdir. Kendilerinin bir

ey (hakikat) üzerinde olduklarn sanrlar. yi bilin ki onlar gerçekten

yalancdrlar"
1

âyetini okudu ve üç defa: “Vallahi onlar Kadercilerdiri'dedL

Abd b. Humeyd, Mücâhid'den bildirir: bn Abbâs'a bir kavmin kader

hakknda konutuu zikredilince, bn Abbâs: “Onlar Allah'n Kitab'n

yalanlamaktadr. Onlardan birini görecek olursam onu perçeminden tutup

çekeceim. Allah, hiçbir eyi yaratmadan önce Ar'nda bulunmaktayd. lk

yaratt ey de kalemdir ki ona sürekli olarak yazmay emretti. nsanlar da

kalemin yazp bitirmi olduu eyler üzere ameller ilemektedir" dedi.

Abd b. Humeyd, Ebû Yahya el-A’rec’den bildirir: bn Abbâs, Kadercileri

zikredip: “Eer onlardan birine yetiecek olursam ona unu unu yapardm"

dedikten sonra: “Zina etmek, hszlk etmek ve içki içmek (dahi) kaderledir"

dedi.

bn Cerîr, Ebû Abdirrahman es-Sülemî'den bildirin "Gerçekten biz, her

eyi bir ölçü ve dengede yarattk
"2

âyeti indii zaman bir kii: “Ya Resûlallah!

O zaman ne diye amel etmekteyiz? Biz olmayan bir eyi mi, yoksa dahc önce

yazlp biten bir eyi mi yapacaz? " diye sordu. Bunun üzerine Resulullah

(saiiaiiahu aluyfi vesellem): "Siz amel edin, insanlarn kimisi kolaya, kimisi de zora

yönlendirilmitir" buyurdu .

3

jJÜ kiLU ^ ^ ö\

“üphesiz Allah'a kar gelmekten saknanlar cennetlerde,

rmak balanndadrlar. Muktedir bir hükümdarn katnda,

doruluk medisindedirler." (Kamer Sur. 54, 55)

bn Merdûye’nin bn Abbâs'tan bildirdiine göre Resulullah Malahu aleyhi

vesellem): “Burada
u

ifadesiyle k ve geni bir yer kastedilmektedir. Irmak

mânâsnda deildir" buyurmutur.

1

Mücâdele Sur. 18
2
Kamer Sur. 49

3 bn Cerîr (22/161, 162).

4 Kamer Sur. 54
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Tastî'nin bildirdiine göre Nâfi' b. el-Ezrak, bn Abbâs'a: “8ana: * oli- i

buyruunu açkla” deyince, bn Abbâs: “Nehar ifadesi geni
0

mânâsndadr” dedi. Nâfi' b. el-Ezrak: “Araplar böylesi bir ifadeyi bilir mi?”

diye sorunca, bn Abbâs: “Evet bilirler, Lebîd b. Rabîa'nn:

"Yrtm geniçlettim onunla elime sahip çkarak

Ayakta duran onun arkasnda olan görür kakarak'' dediini iitmedin

mi?" karln verdi.
2

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre erik: "...Cennetlerde, rmak

balanndadrlar*

3

buyruunu açklarken: “Burada Cennetler ve pnarlar

kastedilmektedir” dedi.

Abd b. Humeyd’in Ebû Bekr b. Ayyâ'tan bildirdiine göre Âsim:
"
ol

j

buyruunu eddeli olarak (nun) harfini nasbederek okudu. Ebû Bekr

der ki: “Züheyr el-Furkubiy cem’ etmek maksadyla: “^3” eklinde okurdu.
0

Hakîm et-Tirmizî'nin Nevâdiru'l-Usûl'da bildirdiine göre Muhammed b.

Ka'b: "üphesiz Allah'a kar gelmekten saknanlar Cennetlerde, rmak

balarndadrlar*5 âyetini açklarken: “Nur ve kl bir yerdedirler,

mânâsndadr” dedi.

Hakîm et-Tirmizî'nin Bureyde'den bildirdiine göre Resûlullah (uMbHu aleyhi

«senem): "üphesiz Allah'a kar gelmekten saknanlar cennetlerde, rmak

balarndadrlar. Muktedir bir hükümdarn katnda, doruluk

medisindedirler"
6
âyetini açklarken öyle buyurdu: "Cennet ahalisi günde iki

defa Allah'n huzuruna girecek ve onlara Kur'ân okunacaktr. Onlardan her biri

o mecliste, amellerine göre, inci, yakut, zümrüt, altn ve gümüten minberler

üzerinde otururlar. Gözleri hiçbir zaman bu kadar aydn olmamtr. Bundan

daha büyük ve daha güzel bir seste iitmemilerdir. Bunun tekrarna kavumak

1

Kamer Sur. 54
2
el-tkân ’da (2/78) geçtii üzere Tast.

3 Kamer Sur. 54
4 Kamer Sur. 54
5 Kamer Sur. 54
6 Kamer Sur. 54, 55
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ümidi ile ertesi günü bekler halde yerlerine geri dönerler.
"1

Hakîm et-Tirmizî, Sevr b. Yezîd’den bildirir: Bize ulatna göre kyamet

gününde melekler, Allah’n dostlanna gelip: “Haydi gidelim” derler. Allah

dostlan: “Nereye gideceiz?” diye sorunca, Melekler: “Cennete” karln
verir. Allah dostlan: "Siz bizi istediimiz yerden baka bir yere

götürmektesiniz” deyince, melekler: “Siz nereye gitmek istiyorsunuz ki?”

diye sorar. Bunun üzerine Allah dostlar: “Biz sevgiliyle beraber oturmaya

gitmek istiyoruz” cevabn verirler. "üphesiz Allah'a kar gelmekten

saknanlar cennetlerde, rmak balarndadrlar. Muktedir bir hükümdarn

katnda, doruluk meclisindedirler
"

2

âyetleri de bunu ifade etmektedir.-

bn Ebî eybe, Saîd b. el-Müseyyeb'den bildirir: Bir gün mescide girdim ve

sabah olduunu düündüm. Meer daha önümde uzun bir gece varm.

Mescidde benden baka da kimse yoktu. Arkamda bir eyin hareket ettiini

hissettim ve korktum. Bunun üzerine bana: “Ey kalbi korku ile dolan kii!

Korkma ve: «Allahm! Sen muktedir ve istedii her ey olan bir hükümdarsn»

de. Sonra dilediini iste” denildi. Saîd: “Ben, Allah'dan ne dilediysem mutlaka

Allah bana dilediimi verdi” dedi .

4

Ebû Nuaym, Câbir'den bildirir: Resûlullah (salialishu aleyhi vesellem) bir gün Medine

mescidinde iken ashâbndan bir kii Cenneti and. Bunun üzerine Hz.

Peygamber (salialishu aleyhi vesellem): "Ey Ebû Dücâne! Bizi sevip de sevgimizle imtihan

edilen kiiyi Allah'n bizimle beraber klacan bilmiyor musun?" buyurdu.

Sonra da: "Muktedir bir hükümdarn katnda, doruluk meclisindedirler
"5

âyetini okudu .

6

1

Hakîm et-Tirmizî (2/90).

2 Kamer Sur. 54, 55

3 Hakîm et-Tirmzî (2/90).

4 bn Ebî eybe (10/254).

5 Kamer Sur. 55
6
Ebû Nuaym, Ma’rife 4/467 (6815).



RAHMÂN SÛRES
Nehhâs’n bildirdiine göre bn Abbâs: “Rahman Sûresi, Mekke'de

inmitir" dedi.’

bn Merdûye'nin bildirdiine göre Abdullah b. ez-Zübeyr: “Rahman Sûresi,

Mekke'de inmitir" dedi.

bn Merdûye'nin bildirdiine göre Hz. Âie: “Rahman Sûresi, Mekke'de

inmitir" dedi.

bnu'd-Durays, bn Merdûye ve Beyhakî'nin Delâil'öe bildirdiine göre bn

Abbâs: Rahmân Sûresi, Medine'de inmitir" dedi .

1

Ahmed ve bn Merdûye'nin bildirdiine göre Esma binti Ebî Bekr der ki:

Emrolunduu eyi açklamadan önce Resûlullah'n (saiiaiiahu aleyhi mM Rükn'e

doru namaz klarken: "O hâlde, Rabbinizin hangi nimetlerini

yalanlyorsunuz?"3 âyetini okuduunu iittim. Mürikler de onu

iitmekteydi .

4

Tirmizî, bnu’l-Münzir, Azame'de Ebu’-eyh Hâkim, bn Merdûye ve

Delâil'öe Beyhakî, Câbir b. Abdillah’tan bildirir: Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi «seiM

ashabnn yanna çkt ve Rahmân sûresini batan sona kadar okudu. Ashâb

susmutu. Bunun üzerine Resûlullah (»ieiMu aleyhi vaseiiem) öyle buyurdu: "Ne

oluyor ki sizi susmu görüyorum? Ben bu sûreyi cin gecesi cinlere

okuduumda cevap bakmndan sizden daha iyiydiler. Onlar sûredeki: «O

hâlde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlyorsunuz?»s
âyetini her

okuyuumda: «Ey Rabbimiz! Senin nimetlerinden hiçbir eyi yalanlamayz,

hamd yalnz sana mahsustur» dediler."
0

1

Nehhâs (sh. 679).

2
bnu'd-Durays (17, 18) ve Beyhakî (7/142- 144).

3 Rahmân Sur. 13

4 Ahmed 44/517 (26955). Muhakkik: "snad zayftr" demitir.
5 Rahmân Sur. 13
6
Tirmizî (3291), Ebu'-eyh (1118), Hakim (2/473, "sahîh") ve Beyhakî (2/232). Hasen

hadistir (Bakn: Elbânî, Sahih Sünen et-Tirmizî, 2624).
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Bezzâr, bn Cerîr, bnu'lMünzir, el-Efrâd'da Dârakutnî, bn Merdûye ve

Târih'te Hatîb'in sahîh bir isnâdla bn Ömer'den bildirdiine göre Resûlullah

(sallaiiahu aleyh veseiiem) ashabna Rahman Sûresini okudu ve ashab susup kald.

Bunun üzerine Resûlullah (sallaiiahu aleyhi vesellem) öyle buyurdu: "Ne oluyor ki,

cinlerin sizden daha iyi Rablerine cevap verdiini görüyorum! Onlar sûredeki:

"O hâlde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlyorsunuz?"' âyetini her

okuyuumda: «Ey Rabbimiz! Senin nimetlerinden hiçbir eyi yalanlamayz,

hamd yalnz sana aittir» dediler.”

1

Beyhakî’nin uabu’l-mân'da Hz. Ali'den bildirdiine göre Hz. Peygamber

(sallaiiahu aleyhi vesellem): "Her eyin bir gelini (süsü) vardr. Kur’anin gelini de

Rahmân Sûresidir" buyurmutur.
3

Beyhak^nin Hz. Fâtma'dan bildirdiine göre Resûlullah (sallaiiahu aleyhi vesellem):

"Hadîd, Vâkia ve Rahmân sûrelerini okuyan kii gökteki ve yerdeki melekler

tarafndan Firdevs Cennetinin sâkini diye çarlr" buyurmutur.

4

Ahmed’in Zir'den bildirdiine göre ibn Mes’ûd'a göre Mufassal sûrelerin

ilki Rahmân Sûresidir .

5

Ebû Dâvud ve Beyhakî'nin Sünen’de bn Mes'ûd’dan bildirdiine gere bir

kii kendisine: “Ben mufassal sûreleri bir rekatta okuyorum” dedi. Bunun

üzerine bn Mes'ûd öyle dedi: “iir okur gibi mi okuyorsun? Hz. Peygamber

(sallaiiahu aleyhi vesellem) uzunluk olarak birbirlerine eit olan sûreleri bir rekatta

okurdu. Rahmân ve Necm sûrelerini bir rekatta, Kamer ve Hakka sûrelerini

bir rekatta, Tûr ve Zâriyât sûrelerini bir rekatta, Vâka ve Nûn sûrelerini bir

rekatta, Nebe’ ve Mürselât sûrelerini bir rekatta, Duhân ve Tekvîr sûrelerini

bir rekatta, Meâric ve Nâziât sûrelerini bir rekatta ve Mutaffifîn ile Abese

1

Rahmân Sur. 13
2
Bezzâr, Kefui-Estör (2269), bn Cerîr (22/190) ve Hatîb (4/301). Heysemî, Metmau'z-

Zevâid'de (7/117) der ki: "Bezzâr bu hadisi bn Hibbân'n güvenilir bulduu ve

bakalarnn zayf gördüü hocas Amr b. Mâlik er-Râsibl'den rivayet etmitir. Dier

ravileri Sahîh’ in ravileridir."

3 Beyhakî (2494). Elbânî, es-Silsiletu'd-Da'îfe'de (1350) hadisin zayf olduunu

söylemitir.

4 Beyhakî (2496, "zayf')- Zayf hadistir (Bakn: Elbânî, Da’îfui-Câmi', 4037).

5 Ahmed 7/25 (3910). Muhakkik: "Sahîh hadistir" demitir.
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sûrelerini bir rekatta okurdu."
1

Hâkim Târih'te ve Beyhakî'nin bildirdiine göre Enes der ki: "Resûlullah

(saiiaiiahu aieytu veseiicm) dokuz rekat vitir klard. Yalandnda bu kendisine ar geldi

ve yedi rekat klar oldu. Dier iki rekat da oturarak klmaya balad. Bu iki

rekatta da Rahmân ve Vâka sûrelerini okudu.
2

bn Hibbân’nin bildirdiine göre bn Mes'ûd der ki: Resûlullah (ssiiaiiehu aleyhi

veseiiem) bana Rahmân Sûresini öretti ve ben yats vakti mescide gittim.

Yanma bir grup oturdu. çlerinden birine: “Bana Rahmân Sûresini oku"

dedim. Bu kii benim okumadm baz harfler okuyunca, ona: “Bunu sana

kim öretti?” dedim. O: “Bunu bana Resûlullah (saiiaiiahu B B yhi veseiiem) öretti" dedi.

Bunun üzerine Hz. Peygamber'in (sallallahu aleyhi vBseiiem) yanna gittik ve: “Biz bu

kiiyle kratta ihtilafa dütük” dedim. Resûlullah'n (sallallahu aleyhi »esaiiem) yüzünün

rengi deimiti. Bu ihtilaf zikretmem Resûlullah'a (uiiaiiahu aleyhi veseiiem) ar gelmi

ve: "Sizden öncekiler de ihtilaflardan dolay helak oldular" buyurmutu. Sonra

emri üzerine Hz. Ali bize: “Resûlullah (saMahu aleyhi veseHem) her birinizin öretildii

ekilde okumasn emrediyor. Zira sizden öncekiler ihtilaflanndan dolay

helak olmulardr" dedi. Bunun üzerine oradan aynldk ve her birimiz kendi

öretildii ekilde okumaya balad. 3

>iiij jjlü \ * öû \ ujU * ouiy jU. * ö\£\ jJp
*

* oijyj 4^j |

**ZMj * ûU-Uu.

* jlj-Jt hlrr** ^ 1j& ^
jS * pusal ois Ji-liij iifu 4-»

*
püSu ^

»VI ^L» * Lf4*Jl

"Rahman olan Allah Kur'an' öretti. nsan yaratt, ona
konumay öretti. Güne ve ayn hareketleri bir hesaba

göredir. Bitkiler ve aaçlar O'nun buyruuna boyun eerler.

1

Ebû Dâvud (1396) ve Bcyhakî (2/60). Sahih hadistir (Bakn: Elbânî, Sahih Sünen Ebî

Dâvud, 1244).
2
Beyhakî (3/33).

3 bn Hibbân (747), Muhakkik: "Hadisin asl Buhârî'dc (2410, 3476, 5062) de

bulunmaktadr" dedi.
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O, göü yükseltmitir; tarty koymutur Artk tartda

tecavüz etmeyin. Tartmay doru yapn, tarty eksik

tutmayn. Allah, yeri yaratklar için meydana getirmitir.

Orada meyveler, salkml hurma aaçlan, kabuklu taneler,

güzel kokulu otlar vardr. Ey insanlar ve cinler! Öyleyken.

Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlarsnz?"
(Rahman Sur. 1-13)

bnu’l-Münzirîin bildirdiine göre bn Cüreyc: "nsan yaratt, ona

konumay öretti " 1

âyetlerini açklarken: "Allah, Âdem'i (aleyhisaian) yaratp ona

hidayet ve delâlet yolunu beyan etti, mânâsndadr" dedi.

Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bnu’l-Münzirîin bildirdiine göre Katâde:

"Rahman olan Allah Kur'ân' öretti, insan yaratt, ona konumay öretti
" 2

âyetlerini açklarken: "Kurîân vallahi büyük bir nimettir. Allah, Âdem'i

(BRyhssainm) yaratp ona dünya ve âhiret için gerekli eyleri, âhirette yaptklanna

delil olmas için helal ve haram öretti. Allah'n kullan için katî bir delili vardr.

"Güne ve Ay bir hesaba göre hareket etmektedir
"3 âyeti hakknda ise:

"Belli bir ölçüde belli bir zamana kadar mânâsndadr " dedi .

4

Firyabî, Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in

bildirdiine göre bn Abbâs: "Güne ve Ay bir hesaba göre hareket

etmektedir"5 âyetini açklarken: "Onlar bir hesapla belli yörüngelerde

döndürülürler" dedi .

6

Abd b. Humeyd ve bnu'l-Münzir’in bildirdiine göre Ebû Mâlik: "Güne ve

Ay bir hesaba göre hareket etmektedir" 7
âyetini açklarken: "Onlann da

insanlar gibi belli bir hesab ve eceli vardr. Ecelleri geldii zaman helak

olacaklardr" dedi .

8

1

Rahman Sur. 3,

4

1
Rahman Sur. 1- 4

3 Rahman Sur. 5

4 bn Cerîr (22/168, 169, 171).

5 Rahman Sur. 5

6 bn Cerîr (22/170) ve Hâkim (2/474, 'sahih').

7 Rahman Sur. 5
8
et-Taltku'ie (3/492) geçtii üzere Abd b. Humeyd.
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Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre Rabî’ b. Enes: "Güne ve Ay bir

hesaba göre hareket etmektedir
" 1

âyetini açklarken: “Onlar bir ölçüde

hareket ederler” dedi.

Abd b. Humeyd ve bn Cerîr'in bildirdiine göre Dahhâk: "Güne ve Ay bir

hesaba göre hareket etmektedir"
2

âyetini açklarken: “Belli bir ölçüde

hareket ederler” dedi .

3

Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Mücâhid:

"Güne ve Ay bir hesaba göre hareket etmektedir"* âyetini açklarken:

“Deirmen mili gibi belli bir eksen üzere dönerler” dedi .

5

bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hatim, Azame'de Ebu'-eyh ve Hâkim’in

bildirdiine göre bn Abbâs: âyetini açklarken: “Burada

Neon ifadesiyle yere serilen bitkiler, ecer ifadesiyle de gövdesi olan aaçlar

kastedilmektedir” dedi .

7

bn Cerîr ve Ebu’-eyh, Saîd b. Cübeyrîden aynsn bildirir.

8

bn Cerîr ve Ebu'-eyh'in bildirdiine göre Ebû Rezîn:
"

jUJii:»9

âyetini açklarken: “Burada Necm ifadesiyle gövdesi olmayan yerdeki bitkiler,

ecer ifadesiyle de gövdesi olan aaçlar kastedilmektedir. Onlarn secdeleri

de gölgeleridir” dedi .

10

Ibnu’l-EnbârTnin el-Vakf ve’l-btidâ'da bildirdiine göre Nâfi’ b. el-Ezrak,

bn Abbâs’a: “Bana: âyetini açkla, Necm ifadesiyle ne

kastedilmektedir?” deyince, bn Abbâs: “Necm ifadesiyle gövdesi olmayan

yer bitkileri kastedilmektedir. Gövdesi olanlar da aaç demektir. Safvân b.

Esed et-Teymî bu konuda:

1

Rahman Sur. 5
2
Rahman Sur. 5

3
îbn Cerîr (22/172).

4 Rahman Sur. 5
5
îbn Cerîr (22/172).

6
Rahman Sur. 6

7
îbn Cerîr (22/174, 175) el-tkOn 'da (2/46) geçtii üzere îbn Ebî Hâtûn, Ebu'-eyh

(1222) ve Hâkim (2/474, "sahih").

B
îbn Cerîr (22/174, 175) ve Ebu'-eyh (1207).

9 Rahman Sur. 6
10

îbn Cerîr (22/176) Ve Ebu'-eyh (1223).
11

Rahman Sur. 6
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"Büyük sahrada dikenli yer bitkileri yeerip bitti

Ternîm ve Vâil kabilesi hayata onunla devam etti” demitir. Züheyr b. Ebî

Sulmâ ise

“Yer bitkilerinden bir taç örülerek bana giydirilmitir

Bu tac suyunu dalgalandran güney rüzgar ilemitir' demitir.

bn Cerîr ve bnu'l-Münzirîin bildirdiine göre Mücâhid: " *«J3

âyetini açklarken: "Burada Necm ifadesiyle gökyüzü yldzlan, ecer

ifadesiyle de aaçlar kastedilmektedir. Onlar sabah akam secde ederler”

dedi.

bn Cerîr ve bnu'l-Münzirîin bildirdiine göre Mücâhid: "...Ölçüyü

koydu" 2 buyruunu açklarken: "Adaleti koydu, mânâsndadr” dedi .
3

bn Cerîr ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Katâde: "Ölçüde haddi

amayn "4
âyetini açklarken öyle dedi: "Allah: «Ey Âdem! Sana adil

davranlmasn istediin gibi sen de adil ol ve sana ödenmesini sevdiin gibi

sen de öde. Zira adalet insanlan yola koyar» buyurmaktadr."5

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs, tartarken terazi

kefesi ar basacak ekilde tartan bir kii gördü ve: "Allah’n: «Ölçüyü

adaletle tutun ve eksik tartmayn»6 buyurduu gibi terazinin denge ucunu

kaldr” dedi .

7

bnu’l-Münzir’in bildirdiine göre Mücâhid: "ölçüyü adaletle tutun ve

eksik tartmayn"8 âyetini açklarken: "Burada terazinin denge uçlan

kastedilmektedir” dedi .

9

1

Rahman Sur. 6

2
Rahman Sur. 7

3 bn Cerîr (22/177, 178).

4 Rahmân Sur. 8

5 bn Cerîr (22/178).

6
Rahmân Sur. 9

7 bn Cerîr (22/178). Fethu'l-Bâri’de (8/621) geçtii üzere bn Ebî Hatim.
8
Rahmân Sur. 9

9 Fethu’FBâri'de (8/621) geçtii üzere bnu'l-Münzir.
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Firyabî ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre bn Abbâs: "Allah, yeri

yaratklar için var etti
"1

âyetini açklarken: "nsanlar için var etti

mânâsndadr" dedi.

2

bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs:

"çtfb ^ySl3"5 âyetini açklarken: "Bütün yaratklar için var etti,

mânâsndadr" dedi.
4

Tastî ve Taberânî'nin bildirdiine göre Nâfi’ b. el-Ezrak, bn Abbâs'a:

"Bana: "çl&J l*Ü>3"
5 buyruunu açkla" deyince, bn Abbâs: “Enam ifadesi

yaratklar mânâsndadr. Alt yüzü denizde ve dört yüzü karada olmak üzere

yaratklar bin ümmettir" dedi. Nâfi’ b. el-Ezrak: "Araplar böylesi bir ifadeyi

bilir mi?" diye sorunca, ibn Abbâs: “Evet bilirler, Lebîd'in:

"Eer halimizi soracak olursan bize

Kainatta yaratlm kulanz deriz size” dediini iitmedin mi?" karln
verdi.

6

bn CerVin bildirdiine göre bn Abbâs: "Allah, yeri yaratklar için var

etti
"

7

âyetini açklarken: "Burada bütün canl varlklar kastedilmektedir2 '

dedi.*

bnu’l-MünzirJ
in bildirdiine göre Dahhâk: "Allah, yeri yaratklar için var

etti
"9 âyetini açklarken: "Burada yeryüzünde yürüyen her ey

kastedilmektedir" dedi.

ibn Cerîr ve ibnu’l-Münzir’in bildirdiine göre Hasan(- Basrî): "Allah, yeri

yaratklar için var etti"’ âyetini açklarken: “Enam ifadesiyle yaratklar, yani

cinler ve insanlar kastedilmektedir2
' dedi.

2

1

Rahman Sur. 10
2

Fcthu'l-Bâri'de (6/296) geçtii üzere bn Ebî Hatim.
3 Rahman Sur. 10

4 bn Cerîr (22/180) ve Fcthu'l-Bâri'de (6/296) ve el-tkân'da (2/46) geçtii üzere geçtii

üzere bn Ebî Hâtim.
5 Rahman Sur. 10
6
cl-tkân 'da (2/83) geçtii üzere Tastî.

7 Rahman Sur. 10

* bn Cerîr (22/180).

9 Rahman Sur. 10
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bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre bn Abbâs: "Orada

meyveler ve salkml hurma aaçlar vardr"3
âyetini açklarken: "Burada

(hurmann) tomurcuk kabuklan kastedilmektedir" dedi.

bn Cerîr ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Mücâhid: "Yaprakl taneler,

ho kokulu bitkiler vardr"4
âyetini açklarken: "Burada yaprakla, buday

yapraklan kastedilmektedir" dedi .

5

bn Cerîr ve bnu’l-Münzir'in bildirdiine göre Dahhâk bu âyeti açklarken:

“Hab ifadesi ile buday ve arpa, asf ifadesi ile tanelerin üzerindeki kabuk

kastedilmektedir" dedi .

6

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre bn Abbâs: Vöüî

ifadesiyle saman, ifadesi ile ekinin yeillii kastedilmektedir” dedi .

9

bn Cerîr'in bildirdiine göre bn Abbâs bu âyeti açklarken: "As/ifadesi ile

ekinin kurumu yapraklan, reyhan ifadesi ile yeryüzündeki kokulu bitkiler

kastedilmektedir" dedi .

10

bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs bu

âyeti açklarken: "As/ ifadesi ile ekinin ilk bittii zaman ve reyhan ifadesi ile

ekinin uzayp baak balamadan önceki durumudur" dedi .

11

bn Cerîr’in bildirdiine göre bn Abbâs: "Kur'ân’da reyhân diye geçen her

ey nzk mânâsndadr" dedi .

12

Ebu’-eyh'in Azame'öe bildirdiine göre Ebû Sâlih: ja

buyruunu açklarken: "As/ ifadesi ile ekinin ilk bittii zaman

kastedilmektedir” dedi .

2

1

Rahman Sur. 10
2 bn Cerîr (22/180).

3 Rahman Sur. 11

4 Rahman Sur. 12

5 bn Cerîr (22/184).

6 bn Cerîr (22/184, 185).

7 Rahman Sur. 12

* Rahman Sur. 12

9 bn Cerîr (22/183, 187) ve el-tkân'd* (2/46) geçtii üzere bn Ebî Hitim.
10 bn Cerîr (22/183, 187).

11 bn Cerîr (22/185) ve Fcihu'l-Bâri'de (8/621) geçtii üzere bn Ebî Hâtim.
12 bn Cerîr (22/186).
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bn Cerîr'in bildirdiine göre Micâhid: "jliû^s
"3

ifadesini açklarken:

"Burada nzk kastedilmektedir" dedi .

4

bn Cerîr'in bildirdiine göre Dahhâk: "oUûyij
"5

ifadesini açklarken:

"Burada nzk ve yiyecek kastedilmektedir” dedi .

6

bn Cerîr'in bildirdiine göre bn Zeyd: "jl^s"7
ifadesini açklarken:

"Reyhân, kokusu bulunan bir bitkilerdir" dedi .

8

bn Cerîr'in bildirdiine göre Hasan(- Basrî): ifadesini açklarken:

"Burada bildiiniz bu reyhân kastedilmektedir” dedi .

10

bn Cerîr, bnu’l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs:

•jlîld »îJT ^U"11

âyetini açklarken: "Allah'n hangi nimetini

yalanlyorsunuz, mânâsndadr” dedi.”

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Katâde: "O hâlde,

Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlyorsunuz?"13
âyetini açklarken: "Burada

muhatap kiiler cinler ve insanlardr" dedi .

14

1

Rahman Sur. 12
2
Ebu'-eyh (756).

3 Rahman Sur. 12
4 bn Cerîr (22/186).

5 Rahman Sur. 12
6 bn Cerîr (22/186).

7 Rahmin Sur. 12
8 bn Cerîr (22/187).

9 Rahmin Sur. 12
10 bn Cerîr (22/187).
11

Rahmin Sur. 13
12 bn Cerîr (22/190) ve el-tkân'da (2/46) geçtii üzere bn Ebî Hitim.
13 Rahmin Sur. 13
14

ibn Cerîr (22/190) ve et-Talku'te (4/331) geçtii üzere tbn Ebî Hitim.
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"Allah, insan pimi çamur gibi bir balçktan yaratt.

Cinleri de yaln bir ateten yaratt." (Rakmân Sur. u, 15)

Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bnu'l-Münzirîin bildirdiine göre bn Abbâs:

'Cinleri de yaln bir ateten yaratt
"

1

âyetini açklarken: “Atein alevinden

yaratt, mânâsndadr” dedi/

Abd b. Humeyd, Katâde'den aynsn bildirir.

Firyabî, bn cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn

Abbâs: "Cinleri de yaln bir ateten yaratt
"3 âyetini açklarken: “Ate

alevinin ortasndan yaratt, mânâsndadr” dedi .
4

bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs:

"...Yaln ..."5 ifadesini açklarken: “Atein özü mânâsndadr” dedi .

6

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre bn Abbâs: "...Yaln ..."7 ifadesini

açklarken: “Çeitli (renklerde) atelerden yaratmtr, mânâsndadr” dedi.

Firyabî, Abd b. Humeyd ve bn Cerîr'in bildirdiine göre Mücâhid:

"...Yaln ..."
8

ifadesini açklarken: “Burada ate hzlandnld zaman çkan

san ve yeil renkteki alevler kastedilmektedir” dedi .

9

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Saîd b. Mansûn "...Yaln ..."
10

ifadesini

açklarken: “Burada atein kesilme zaman çkan yeil alev kastedilmektedir.

Yani ate ile duman arasndaki siyahlktr” dedi.

Abdurrezzâk, Ahmed, Abd b. Humeyd, Müslim, lbnu'l-Münz;r, bn

Merdûye ve el-Esmâ ve's-Sfât 'ta Beyhakî'nin Hz. Âie'den bildirdiine göre

1

Rahmân Sur. 15
J bn Cerîr (22/195).

3 Rahmân Sur. 15

4 bn Cerîr (22/195).

5 Rahmân Sur. 15
6 bn Cerîr (22/195) ve el-tkârida (2/46) geçtii üzere bn Ebî Hâtim.
7 Rahmân Sur. 15

8
Rahmân Sur. 15

9
et-Talîku'te (4/329) geçtii üzere Firyabî ve bn Cerîr (22/196).

10
Rahmân Sur. 15



Âyet: 17 113

Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi milim): "Melekler nurdan cinler ise yaln bir ateten

yaratldlar. Âdem ise size vasfedildii gibi yaratld" buyurmutur .

1

"O, iki dounun ve iki batnn Rabbidir." (Rahman Sur. 1 7)

Saîd b. Mansûr, Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu’l-Münzir ve bn Ebî

Hâtim’in bildirdiine göre bn Abbâs: "O, iki dounun ve iki batnn

Rabbidir
”2

âyetini açklarken: “Güneink ve yaz mevsimlerinde doduu ve

batt yerler vardr. Ancak yaz mevsiminde doup batt yerler, k
mevsiminde doup batt yerler deildir" dedi .

3

Abd b. Humeyd ve bn Cerîr’in bildirdiine göre Mücâhid: "O, iki dounun
ve iki batnn Rabbidir

"4 âyetini açklarken: “Burada günein k ve yaz

mevsimlerinde doup batt yerler kastedilmektedir" dedi .

5

Abd b. Humeyd, Katâde ve krime'den aynsn bildirir.

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre bn Abbâs: "O, iki dounun...

Rabbidir
”6 buyruunu açklarken: “Burada fecrin ve günein domas

kastedilmektedir" dedi. "O... iki batnn Rabbidir
”7 buyruu hakknda ise:

“Burada Güne'in ve afan batmas kastedilmektedir" dedi .

8

üUC: UCj Ai * dUü 'î L# * dUii

j • i

"ki denizi birbirine kavumak üzere salvermitir.

Aralannda bir engel vardr, birbirine geçip kanmazlar. 0

1

Abdurrezzâk (20904), Ahmed 42/109, 216 (25194, 25354), Abd b. Humeyd, Muntehab

(1479), Müslim (2996) ve Bcyhakî (818).
2
Rahman Sur. 17

3
Fethu'l-Bâri'de (8/622) geçtii üzere Saîd b. Mansûr ve bnu'l-Münzir.

4 Rahman Sur. 17

5 bn Cerîr (22/197).

6
Rahman Sur. 17

7 Rahman Sur. 17
8
Fethu'l-Bâri'de (8/622) geçtii üzere bn Ebî Hatim.
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hâlde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlyorsunuz? 0
denizlerin her ikisinden de inci ve mercan çkar."

(Rahman Sur. Ü- 22)

bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs:

buyruunu açklarken: "ki denizi salvermitir, mânâsndadr"

dedi, "jl

y

âyeti hakknda ise: "(ki deniz suyunun) birbirlerine

kanmamalar için aralarnda bir engel vardr" dedi.

3

Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bnu'l-Münzirîin bildirdiine göre Mücâhid:

buyruunu açklarken: "Ayn seviyede olan iki denizi birbirine

kavumas için salvermitir, anlamndadr” dedi, "û&uj ^ U4-T5 âyeti

hakknda ise: "Bu iki deniz sulannn birbirlerine karmamalar için Allah

tarafndan aralarnda bir engel vardr, mânâsndadr" dedi. Baka bir lafzda

ise: “Birinin suyu dierine kanmamaktadr. Yani tuzlu su tatl suya tatl suda

tuzlu suya kanmamaktadr" eklindedir.
6

Abd b. Humeyd ve bnu'l-Münzirîin bildirdiine göre ikrime: "ki denizi

birbirine kavumak üzere salvermitir
"

7

âyetini açklarken: "Onlan

güzelletirmitir" dedi. "Aralarnda bir engel vardr, birbirine geçip

karmazlar"6 âyeti hakknda ise: "Berzah ifadesi ile birbirlerine kanmamalan

için Allah'n aralanna koyduu engel kastedilmektedir" dedi.

Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bnu'l-Münzirîin bildirdiine

göre Hasan(- Basrî): "ki denizi birbirine kavumak üzere salvermitir"9

âyetini açklarken: "Burada ran ve Rum denizi kastedilmektedir" dedi.
10

1

Rahman Sur. 19
2

Rahman Sur. 20

3 bn Cerîr (22/199, 201, 202) ve et-TalOcu’te (4/333) ve el-tkÛnda (2/46) geçtii üzere

bn Ebî Hâtim.
4 Rahman Sur. 19

5 Rahman Sur. 20
6 bn Cerîr (22/201, 203).

7 Rahman Sur. 19
8 Rahman Sur. 20

9 Rahman Sur. 19
10
Abdurrezzâk (2/263) ve îbn Cerîr (22/200).
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Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bnu'l-Münzir’in bildirdiine

göre Katâde: "ki denizi birbirine kavumak üzere salvermitir
"1

âyetini

açklarken: "Burada ran ve Rum, dou ve bat denizleri kastedilmektedir"

dedi .

2

bn Cerîr'in bildirdiine göre bn Abbâs: "ki denizi birbirine kavumak

üzere salvermitir
"

3

âyetini açklarken: "Burada her yl birbirine kavuan

gökyüzü ve yeryüzü denizleri kastedilmektedir" dedi/

bn Cerîr ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Saîd b. Cübeyn "ki denizi

birbirine kavumak üzere salvermitir"5 âyetini açklarken: "Burada

gökyüzü ve yeryüzü denizleri kastedilmektedir" dedi .

6

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs: "Aralarnda bir engel vardr,

birbirine geçip karmazlar"7
âyetini açklarken: "Aralarnda birbirlerine

kavuamayacaklan kadar uzak bir mesafe vardr. Birbirlerine kavuamazlar

anlamndadr" dedi.

Abd b. Humeyd ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Hasan(- Basrî):

"Aralarnda bir engel vardr, birbirine geçip karmazlar"
8
âyetini açklarken:

"Burada engelden kast sîzlersiniz. Onlar size gelerek sizi gark etmezler

anlamndadr" dedi.

Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bnu’l-Münzir'in bildirdiine göre Katâde:

"Aralarnda bir engel vardr, birbirine geçip karmazlar"9 âyetini açklarken:

“Berzah ifadesi ile birbirlerine kanmalann engelleyen adalar yani kara

parçalan kastedilmektedir. Birinin dierinden bir ey almas ona karmas

demektir. Ancak Yüce Allah lütfü, kudreti ve celâli ile birbirlerine

kanmalann engellemektedir" dedi .

10

1

Rahman Sur. 19
2
Abdurrezzâk (2/263) ve bn Cerîr (22/200).

3 Rahman Sur. 19

4 bn Cerîr (22/200).

5 Rahman Sur. 19
6 bn Cerîr (22/200).

7 Rahman Sur. 20
8
Rahman Sur. 20

9 Rahman Sur. 20
10 bn Cerîr (22/202, 203).
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Abdunrezzâk ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Hasan(- Basrî):

"...Birbirine geçip karmazlar" 1 buyruunu açklarken: "Kabarp insanlarn

üzerine tamaz, mânâsndadr" dedi .

2

Abd b. Humeyd ve bn CenVin bildirdiine göre bn Ebze: "Aralarnda bir

engel vardr..." 5 buyruunu açklarken: “Aralannda uzaklk vardr,

mânâsndadr" dedi/

Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre Saîd b. Cübeyr: "Aralarnda bir engel

vardr..."5 buyruunu açklarken: “Yan yana olan iki kuyunun birinde tatl su

birinde de tuzlu su bulunmaktadr"' dedi.

el-Matar'öa bn Ebi’d-Dünyâ, bn Cerîr, bnu’l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in

bildirdiine göre bn Abbâs: "O denizlerin her ikisinden de inci ve mercan

çkar"6 âyetini açklarken: “Gökyüzünden yamur yad zaman denizdeki

istiridyeler azlann açar. Azlan içine düen yamur tanesi de inci olur"

dedi .

7

bn Cerir ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Saîd b. Cübeyr:

“Gökyüzünden yamur indii zaman istiridyeler açlrlar. çlerine inen yamur
taneleri de inci olur" dedi .

8

Firyabî, Hennâd b. es-Seriy, Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu’l-Münzir ve bn

Ebî Hâtim'in deiik kanallarla bildirdiine göre bn Abbâs: “Mercan, incinin

büyüüdür" dedi .

9

Abd b. Humeyd ve bn Cerîriin bildirdiine göre Ali b. Ebî Tâlib: “Mercan,

incinin büyüüdür" dedi .

10

Abd b. Humeyd ve bn Cerîriin bildirdiine göre Mücâhid: “Mercan, incinin

büyüüdür" dedi .

1

’ Rahman Sur. 20
2
Abdurrezzâk (2/263).

5 Rahmân Sur. 20
9 bn Cerîr (22/201).

5 Rahmân Sur. 20
6
Rahmân Sur. 22

7 bn Ebi'd-Dünyâ (7), bn Cerîr (22/208) ve bn Kesîr Tefsir ’de (7/468) geçtii üzere

bn Ebî Hâtim.
8 bn Cerîr (22/209).

9 Hennâd (19) ve bn Cerîr (22/206, 207).

10 bn Cerîr (22/206, 207).
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Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Rabî: “ncilerin küçük taneleri inci

büyük taneleri ise mercandr" dedi.

Abd b. Humeyd ve bn Cerîriin bildirdiine göre Murre: “Mercan, incinin

iyisidir" dedi .

2

bn CenVin bildirdiine göre bn Abbâs: “ncilerin büyük taneleri inci,

küçük taneleri ise mercandr" dedi .

3

Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd ve bn Cerîriin bildirdiine göre Katâde:

ncilerin büyük taneleri inci, küçük taneleri ise mercandr" dedi .

4

ibnu'l-Enbârî'nin el-Vakf ue'l-btidâ’da bildirdiine göre Mücâhid: "O

denizlerin her ikisinden de inci ve mercan çkar*5
âyetini açklarken:

“ncilerin büyük taneleri inci, küçük taneleri ise mercandr" dedi.

Abd b. Humeyd ve bn Cerîriin bildirdiine göre Hasan(- Basrî) ve Dahhâk:

“nci büyük taneler, mercan ise küçük tanelerdir" demilerdir .

6

Abdurrezzâk, Firyabî, Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve

Taberânî’nin bildirdiine göre bn Mes’ûd: “Mercan krmz boncuklardr"

dedi .

7

bn Merdûye’nin bildirdiine göre bn Abbâs: "ki denizi birbirine

kavumak üzere salvermitir*
8
âyetini açklarken: “Burada Ali ve Hz. Fâtma

kastedilmektedir” dedi. "Aralarnda bir engel vardr, birbirine geçip

karmazlar*9 buyruu hakknda ise: “Burada Hz. Peygamber (ulialahu afeyto «sdm)

kastedilmektedir" dedi. *0 denizlerin her ikisinden de inci ve mercan

çkar*
10

âyetini de: “Burada Haan ve Hüseyin kastedilmektedir" eklinde

açklamtr.

1 bn Cerîr (22/207).

2 bn Cerîr (22/207).

3 bn Cerîr (22/205, 206).

4 Abdurrezzâk (2/263) ve bn Cerîr (22/205).

5 Rahman Sur. 22
6 bn Cerîr (22/205).

7 Abdurrezzâk (2/263, lafz kendisinindir), bn Cerîr (22/207) ve Taberânî (9058).
8
Rahman Sur. 19

9 Rahmân Sur. 20
10
Rahmân Sur. 22
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bn Merdûye'nin bildirdiine göre Enes b. Mâlik: ki denizi birbirine

kavumak üzere salvermitir"

1

âyetini açklarken: “Burada Ali ve Hz. Falma

kastedilmektedir" dedi. "O denizlerin her ikisinden de inci ve mercan

çkar" 3 buyruu hakknda ise: “Burada Haan ve Hüseyin kastedilmektedir"

dedi.

^ OLII j\yj\ Vj

“Denizde akp giden dalar gibi yüksek gemiler de
OltUndUr." (kakman Sur. 24)

Firyabî, Abd b. Humeyd ve bn Cerîr'in bildirdiine göre Mücâhid:

"Denizde akp giden dalar gibi yüksek gemiler de onundur"3
âyetini

açklarken: “Müneat ifadesi yelken açan gemiler mânâsndadr. Yelkensiz

gemiler müneat snfna giren gemilerden deildir" dedi .

4

Abd b. Humeyd ve bnu'l-Münzir’in bildirdiine göre Hasan(- Basrî): " Üj

ç&M & öIlÜi jY&\* âyetini açklarken: “Cevâr ifadesi ile gemiler,

müneat ifadesi yelken ve a'lâm ifadesi dalar gibi mânâsndadr" dedi.

Abd b. Humeyd ve bn Cerîr'in bildirdiine göre Katâde: " j oli^i ji^J «Jj

jicj
"6

âyetini açklarken: “Cevâr ifadesi gemiler, a'lâm ifadesi dalar

gibi mânâsndadr" dedi .
7

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre klime: "clLij ji^J ajj
"8 buyruunu

açklarken: "Burada gemiler kastedilmektedir"' dedi.

Abd b. Humeyd, bnui-Münzir ve Mehâmilî'nin Emâli 'de bildirdiine göre

Umeyr b. Sa'd dedi ki: Hz. Ali ile beraber Frat kenarnda idik ve yanmzdan

1

Rahman Sur. 19
1
Rahman Sur. 22

3 Rahman Sur. 24
4

et-Tatîku'te (4/330) ve Fethu'l-Bûri'de (8/622) geçtii üzere Firyabî ve ibn Cerir

(22/210, 211 ).

5 Rahman Sur. 24
6 Rahman Sur. 24
7 bn Cerir (22/211).
8
Rahman Sur. 24
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bir gemi geçti. Bunun üzerine Ali: "Denizde akp giden dalar gibi yüksek

gemiler de onundur" 1

âyetini okudu.

Abd b. Humeyd ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre brâhîm en-Nehaî ve

Dahhâk bu âyeti: ji^Jl 4J3" eklinde okumu ve muniât ifadesi ile

ileyenler kastedilmektedir” demilerdir.

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre A'me bu âyeti: “oliü ji^j aJâ”

eklinde okur ve burada (uzaklardan) Görünen (gemi) ler kastedilmektedir”

derdi.

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Âsim bu âyeti: “öLLJr2
ve "IajlÜi"

eklinde (in) harfini esre ve üstün ile iki ekilde okumutur.

i.

''Yer üzerinde bulunan her canl yok olacaktr."
(Rahman Sur. 26 )

Ibn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre a’bî: "jls ,> j£"

3

âyetini okuduun

zaman susup durmadan önce hemen ardndan: jVUJ dîj p-3

âyetini de oku” dedi.

bn Cerîr, bnu’l-Münzir, bn Ebî Hatim, Azame 'de Ebu’-eyh, bn

Merdûye ve cl-Esmâ ve's-Sxfât'\.a Beyhakî'nin bildirdiine göre bn Abbâs: "
i

jbleJl"
5 buyruunu açklarken: “Üstünlük ve âzamet sahibi

anlamndadr” dedi.
6

bnu’l-Münzir ve Beyhakî'nin Humeyd b. Hilâl’den bildirdiine göre bir kii:

"Ancak azamet ve ikram sahibi Rabbinin zât bâki kalacaktr"7 âyetini

okuyup da o, zât baki kalacak cömert olan Allah’dan isteyen kiiye Allah

1

Rahman Sur. 24
2

Rahman Sur. 24

3 Rahmin Sur. 26
4 Rahman Sur. 27
5 Rahmin Sur. 27
6 bn Cerîr (22/278), et-Talîku'te (2/46) geçtii üzere bn Ebî Hatim, Ebu'-eyh (77)

ve Beyhakî (159).

7 Rahmin Sur. 27
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merhamet etsin" dedi. Baka bir lafzda ise: "O kalc güzel yüzden"

eklindedir.’

"Göklerde ve yerde olan kimseler her eyi ondan isterler; o,

her gûn bir itedir." (Rahman Sur. 29)

ibn Cerîr ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre bn Abbâs: "Göklerde ve

yerde olan kimseler her eyi ondan isterler..."

1

buyruunu açklarken:

"Kullarn Allah'dan istemesi nzk, ölüm ve hayat dilekleridir. O, her gün bir

itedir" dedi .
3

Abd b. Humeyd ve bnu’l-Münziriin bildirdiine göre Ebû Salih: "Göklerde

ve yerde olan kimseler her eyi ondan isterler..."
4 buyruunu açklarken:

"Gökyüzündekiler rahmet, yeryüzündekiler balanma ve nzk ister,

mânâsndadr" dedi.

bnu'l-Münziriin bildirdiine göre ibn Cüreyc bu âyeti açklarken:

"Melekler yeryüzü ahalisi için nzk isterken, yeryüzü ahalisi de kendileri için

nzk isteri' dedi.

Müsned'de Haan b. Süfyân, Bezzâr, bn Cerîr, Taberânî, Azame'de Ebu'-

eyh, bn Mende, bn Merdûye, Ebû Nuaym ve bn Asâkir, Abdullah b.

Munîb'den bildirir. Resûlullah (sallallahu aleyhi »eseJlem) bize: "jU j Ç5Î j
^"5

buyruunu okuyunca: “Ya Resûlallah! e'tt ifadesiyle ne kastedilmektedir?"

diye sorduk. Bunun üzerine Resûlullah (sBiaiiahu aleyhi veseiiem): "Allah'n günahlar

balamas, skntlar gidermesi, bir topluluu yüceltirken baka topluluktan

alçaltmas mânâsndadr" buyurdu .

6

1

Beyhakî (677).

1
Rahman Sur. 29

3 bn Cerîr (22/212).

4 Rahman Sur. 29

5 Rahman Sur. 29
6
el-sâbe 'de (4/247) geçtii üzere Haan b. Süfyân ve bn Mende, Bezzâr, Kzfu 'l-Estâr

(2226), bn Cerîr (22/214), Taberânî M. el-Evsat (6619), Ebu'-eyh (151), Ebû Nuaym
Ma’rifetu ’s-Sahâbe 3/244 (4546) ve bn Asâkir (11/451, 452, 37 /375, 376).
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Târih’te Buhârî, bn Mâce, bn Ebî Âsim, Bezzâr, bn Cerîr, bnu'l-Münzir,

bn Ebî Hâtim, bn Hibbân, Taberânî, Azame ’de Ebu'-eyh, bn Merdûye,

uabu'l-mân'öa Beyhakî ve bn Asâkir'in Ebu'd-Derdâ'dan bildirdiine göre

Hz. Peygamber (»iBiiahu *yti vttaiim): "O, her gün bir itedir*’ buyruunu

açklarken: "Alah’n günahlar balamas, skntlar gidermesi, bir topluluu

yüceltirken baka topluluklar alçaltmas kastedilmektedir

"

buyurdu. Bezzâr

"Dulan kabul etmesi" ifadesini de eklemitir.

2

Bezzârîn bn Ömer'den bildirdiine göre Hz. Peygamber (saiisiiahu aleyhi mailem):

"O, her gün bir itedir
*3 buyruunu açklarken: "Allah'n günahtan balayp

skntlar gidermesi kastedilmektedir

"

buyurdu .

4

Beyhakî’nin bildirdiine göre Ebu'd-Derdâ: "O, her gün bir itedir
"5

buyruunu açklarken: “Allah'n skntlar gidermesi, dua eden kiinin duasn

kabul buyurmas ve bir kavmi yüceltirken baka kavimleri alçaltmas

kastedilmektedir” dedi .

6

Abdurrezzâk, bn Cerîr, bnu'l-Münzir, Taberânî, Azame 'de Ebu'-eyh

Hâkim, bn Merdûye, Hilye de Ebû Nuaym ve el-Esmâ ve’s-Sfât'la

Beyhakî'nin bildirdiine göre bn Abbâs: "O, her gün bir itedir
* 7 buyruunu

açklarken öyle dedi: “Yüce Allah beyaz inciden bir kitap (Levh-i Mahfuz)

yaratt ki bu kitabn kapaklar krmz yakuttandr. Kalemi de, yazs da nurdur.

Genilii gökyüzü ve yeryüzü aras kadardr. Yüce Allah her gün bu kitaba üç

yüz altm defa bakar ve bu baklarla diledii eyi yapar. Dilediini yaratr,

dilediini nzklandnr, dilediini diriltir, dilediini öldürür, dilediini aziz,

dilediini zelil klar, dilediini esir, dilediini de özgür brakr. "O, her gün bir

itedir
* 8 buyruu da bunu ifade etmektedir.” 9

’ Rahman Sur. 29
2
Talîku’t-Ta'lîk’le (4/332) geçtii üzere Buhârî, bn Mâce (202), bn Ebî Âsim, Sümc

(301), Bezzâr, Kefu'l-Estâr (2267), bn Hibbân (689), Taberânî M. el-Evsat (3140), Ebu’

eyh (150) et-Talîku'te (4/332) geçtii üzere bn Merdûye, Beyhakî (1101) ve bn Asâkir

(5/8, 52/334, 63/32, 64/71). Hasen hadistir (Bakn: Elbânî, Sahih Sünen bn Mâce, 167).

3 Rahman Sur. 29

4
Bezzâr, Kefu'l-Estâr (2268).

5 Rahman Sur. 29
6
Beyhakî (1102).

7 Rahmân Sur. 29
8 Rahmân Sur. 29

9 Abdurrezzâk (22/363, 364), bn Cerîr (22/215), Taberânî (10605), Ebu'-eyh (160),

Hâkim (2/474, 519), Ebû Nuaym (1/325, 4/305) ve Beyhakî (828, 1004).



122 rl Rahman Sûresi g

Saîd b. Mansûr, bn Ebî eybe, Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve

Beyhakî’nin bildirdiine göre Ubeyd b. Umeyr: "O, her gün bir itedir
"1

buyruunu açklarken: “Dua edenin duasn kabul etmesi, isteyene vermesi,

esirleri özgür brakmas ve hastalan iyiletirmesi, O'nun ilerindendir” dedi .

2

Abd b. Humeyd ve bn Cerir'in bildirdiine göre Katâde: "O, her gün bir

itedir
"3 buyruunu açklarken öyle dedi: “Gökyüzü ve yeryüzü ahalisi

ondan müstani olamaz. Allah diriyi yaatr öleni öldürür, küçükleri terbiye

edip büyütür, esiri özgür brakr ve fakiri zengin klar. Salih kimselerin

ihtiyaçlar, ikâyetleri ve münâcatlan son olarak ona ular.”4

Abd b. humeyd ve Ebu’-eyh’in bildirdiine göre Ebû Meysere: "O, her

gün bir itedir"5 buyruunu açklarken: “Allah dirilten, öldüren,

rahimlerdekileri diledii ekilde klan, dilediini deitiren, dilediini zelil klan

ve esiri özgür brakandr” dedi .

6

Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre Rabî: "O, her gün bir itedir
"7

buyruunu açklarken: “Allah bir taraftan yaratrken bir taraftan bakalarn

öldüren nzk veren ve koruyandr” dedi.

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre tabiînlerden olan Suveyd b. Cebele el-

Fezârî: “Allah her gün bir itedir. Allah, esiri özgür brakr, kuraklkla

cezalandrr ve yalvarana verir” dedi.

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Ebu’l-Cevzâ: "O, her gün bir itedir
"8

buyruunu açklarken: “Allah’ hiçbir ey megul etmez” dedi.

Abd b. Humeyd ve bn Cerir’in bildirdiine göre Mücâhid: "O, her gün bir

itedir
"9 buyruunu açklarken: “Burada dünya günleri kastedilmektedir.

Allah her gün, dua edene verir, skntlan giderir, zor durumda olana yardm

eder ve günahlar balar” dedi .

10

1

Rahman Sur. 29
2 bn Ebî eybe (13/440), bn Cerîr (22/213, 214) ve Beyhakî (1103).

3 Rahman Sur. 29

4 bn Cerîr (22/212).

5 Rahman Sur. 29
6
Ebu'-eyh (155).

7 Rahmân Sur. 29
8 Rahmân Sur. 29

9 Rahmân Sur. 29
10 bn Cerîr (22/213, 214).
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"Ey insan ve cin topluluklar! Sizin de hesabnz ele

alacaz. Öyleyken, Rabbinizin nimetlerinden hangisini

yalanlarsnz? Ey cin ve insan topluluktan! Göklerin ve yerin

çevresini ap geçmeye gücünüz yetiyorsa geçin! Ama
Allah'n verdii bir güç olmakszn geçemezsiniz ki!

Öyleyken, Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlarsnz?
Ey insanlar ve cinler! Üzerinize dumansz bir alev ve atesiz

bir duman gönderilir de kurtulamazsnz. Öyleyken,

Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlarsnz? Gök
yarlp da, gül gibi kzard, ya gibi eridii zaman haliniz

nice olur? Öyleyken, Rabbinizin nimetlerinden hangisini

yalanlarsnz? O gün ne insana ve ne cine suçu sorulur.

Öyleyken, Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlarsnz?
Suçlular simalarndan tannrlar da, aln saçlarndan ve

ayaklarndan yakalanrlar. Öyleyken, Rabbinizin

nimetlerinden hangisini yalanlarsnz? te suçlularn
yalanladktan cehennem budur. Onlar, cehennem ateiyle

kaynar su arasnda dolar dururlar.." (Rahman Sur. 31-44)
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Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd ve bn Cerîr'in bildirdiine göre Katâde:

"Yaknda sizi de hesaba çekeceiz, ey cinler ve insanlar
"

1

âyetini açklarken:

“Allah'n yaratklan ile hesap için ilgilenmesi yakndr” dedi.*

Abd b. Humeyd ve bn Cerîr'in bildirdiine göre Dahhâk: "Yaknda sizi de

hesaba çekeceiz, ey cinler ve insanlar
"

9

âyetini açklarken: “Bu bir

tehdittir” dedi/

bn Cerîr, bnu’l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve el-Esmâ ve's-Sfât'ta Beyhakî'nin

bildirdiine göre bn Abbâs: "Yaknda sizi de hesaba çekeceiz, ey cinler ve

insanlar
" 9

âyetini açklarken: “Bu, Allah'n kullanna bir tehdidin Allah'n bir

meguliyeti yoktur” dedi. "Ancak büyük bir güçle çkp gidebilirsiniz
” 6

buyruu hakknda ise: “Benim mülkümden çkp gidemezsiniz (her yer benim

mülkümdür) mânâsndadr” dedi .

7

el-Ferrâ ve Beyhakî'nin bildirdiine göre Talha b. Musarrif ve Yahya b.

Vessâb bu âyeti: eklinde okumulardr.

Abd b. Humeyd ve bn CenYin bildirdiine göre Mücâhid: "Ancak büyük

bir güçle çkp gidebilirsiniz
"8 buyruu açklarken: “Güçle ifadesiyle hüccet

kastedilmektedir” dedi .

9

Abd b. Humeyd ve bn Cerîr'in bildirdiine göre Katâde: "Ancak büyük bir

güçle çkp gidebilirsiniz
"’0 buyruu açklarken: “Ancak Allah'n kudretiyle

çkabilirsiniz, mânâsndadr" dedi .

11

bn Ebi'd-Dünyâ Hevâtifu'l-Cân 'da Vasîle b. el-Eska'dan bildirir: Haccâc b.

lât'n Müslüman olmas öyle olmutu: O, kavminden bir grupla beraber

1

Rahman Sur. 31
1
Abdurrezzâk (2/264) ve bn Cerir (22/216, 217).

3 Rahman Sur. 31

4 bn Cerîr (22/217).

5 Rahman Sur. 31

6 Rahman Sur. 33
7 bn Cerîr (22/216, 219), Fethu'l-Bân'de (8/623) geçtii üzere bnu'l-Münzir, el-

tkân'da (2/46) geçtii üzere bn Ebî Hatim ve Beyhakî (1027).

g
Rahman Sur. 33

9 bn Cerîr (22/220).

10
Rahman Sur. 33

” bn Cerîr (22/221).
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Mekke’ye gitmiti. Gece vakti olunca korktu ve arkadalann korumak için

nöbete durup öyle demeye balad:

"Geri dününceye kadar hu yerlerden

Kendi mi ve arkadalanmt Allah a sndrrm

Buralarda hulunan bütün cinlerden.
”

Bunun üzerine bir kiinin: "Ey cin ve insan topluluklar! Göklerin ve yerin

uçlarndan bucaklarndan geçip gitmeye gücünüz yeterse geçip gidin.

Büyük bir güç olmadkça geçip gidemezsiniz"
1

dediini iitti. Mekke’ye

vard zaman bu durumu Kureylilere haber verdi. Onlar da: “Bu,

Muhammed’in kendisine indiini iddia ettii eydir” dediler.

2

bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs:

fi buyruunu açklarken: “uvâz ifadesi atein

alevi, nuhâs ifadesi ise atein duman anlamndadr” dedi.4

Ibnu'l-Enbârî el-Vakf ve'l-btidâ 'da Tastî ve Taberânî’nin bildirdiine göre

Nâfi’ b. el-Ezrak, bn Abbâs'a: “Bana: “fi fi %\fi U&* j-^"5 buyruunu
0

açkla" deyince, bn Abbâs: “uvâz ifadesi duman olmayan alev

mânâsndadr” dedi. Nâfi' b. el-Ezrak: “Araplar böylesi bir ifadeyi bilir mi?”

diye sorunca, bn Abbâs: “Evet bilirler, Umeyye b. Ebî’s-Salt'n:

“Hiç durmadan ateini körükleyip duruyor

Hiç durmadan dumansz alevini üflüyor
"
dediini iitmedin mi?" karln

verdi. Nâfi’ b. el-Ezrak: Bana: “J-&3”
6
ifadesini açkla!” deyince, bn Abbâs:

“Nuhâs ifadesi alevi olmayan duman mânâsndadr" dedi. Nâfi' b. el-Ezrak:

"Araplar böylesi bir ifadeyi bilir mi?" diye sorunca, bn Abbâs: “Evet bilirler,

âirin:

1

Rahman Sur. 33
1 bn Ebi'd-Dünyâ (41) Muhakkik: "snad zayftr" demitir.
3 Rahman Sur. 35
4 bn Cerîr (22/222, 224) ve el-tkân 'da (2/46) geçtii üzere bn Ebî Hâtim.

5 Rahman Sur. 35
6
Rahman Sur. 35
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"Bir ya kandili gibi etraf tmtr

Ama Allak o kta bir alev klmamtn" dediini iitmedin mi?” karln
verdi.'

Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd ve bn Cerîr'in bildirdiine göre Katâde:

"jC ,> U&Ip S^'A"
x buyruunu açklarken: "Üzerinize ateten alev

gönderilir, mânâsndadr” dodi .

3

Hennâd, Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bnu'l-Münzir’in bildirdiine göre

Mücâhid: "Üzerinize ateten alev... gönderilir ..."4 buyruunu açklarken:

"Üzerinize ateten kesilmi krmz bir alev gönderilir, mânâsndadr” dedi.

Baka bir lafzda ise: "Krmz bir ate parças gönderilir” eklindedir. j
”5

ifadesi hakknda ise: "Bakrlar eritilip balanna dökülecektir” dedi .

6

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre krime: "JvUÛj jiî u&i* j-^"

7

buyruunu açklarken: "Burada iki vadi kastedilmektedir. uvâz ifadesi irin

vadisi, nuhâs ifadesi ise bakr vadisidir. rin de atein kendisidir” dedi.

bn Ebî eybe'nin bildirdiine göre Dahhâk: "Üzerinize ateten alev...

gönderilir..."
6 buyruunu açklarken öyle dedi: "Batdan bir ate çkacak ve

bütün insanlan bir araya toplayacaktr. Hatta kendileriyle beraber domuzlar

ve maymunlar bile toplanacaktr. Bu domuzlar ve maymunlar onlann

geceledii yerde geceleyecek ve gündüz dinlenecekleri yerde

dinleneceklerdir.”9

bn Cerîr’in bildirdiine göre bn Abbâs: "J-liüj
”10

ifadesini açklarken:

"Burada kendisiyle azap görecekleri bakr kastedilmektedir” dedi .

1

1

Mesâil Nâfi’ (1, 2) ve Taberânî (10597).
2 Rahman Sur. 35
3 Abdurrezzâk (2/264) ve bn Cerîr (22/222, 223).

4 Rahman Sur. 35

5 Rahmân Sur. 35
6
Hennâd (270, 271), Fethu’l-Bâri'de (6/333) geçtii üzere Abd b. Humeyd ve bn Cerîr

(22/223- 225).

7 Rahmân Sur. 35
8
Rahmân Sur. 35

9 bn Ebî eybe (15/78).
10
Rahmân Sur. 35
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Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd ve bn Cerîr'in bildirdiine göre Katâde:

"...Hiçbir yardm görmeyeceksiniz"* buyruunu açklarken: "Burada cinler

ve insanlar kastedilmektedir" dedi .

3

bn Cerîr'in bildirdiine göre bn Abbâs: "Gök yarlp da, gül gibi kzard,

ya gibi eridii zaman haliniz nice olur?"
4
âyetini açklarken: “Gökyüzünün

rengi deitii zaman anlamndadr" dedi .

5

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre bn Abbâs: "jiijjtf lyy9
nb buyruunu

açklarken: " Verdeten ifadesi krmz gül, ked-dihân ifadesi ise krmz deri

mânâsndadr" dedi.

Firyabî, Saîd b. Mansûr, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in

bildirdiine göre bn Abbâs: "...Gül gibi kzard, ya gibi eridii

zaman..."7 buyruunu açklarken: "Krmzyla sar arasndaki renkte bir at

renginde olduu zaman, mânâsndadr" dedi .

8

Abd b. Humeyd ve bn Cerîr'in bildirdiine göre Dahhâk: "Gül gibi

kzard, ya gibi eridii zaman..."9 buyruunu açklarken: "Krmzyla san

arasndaki krmz renkte bir at renginde olduu zaman, mânâsndadr"

dedi .

10

Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre Ebu'l-Cevzâ: "jUjjlî l'i/s”" buyruunu

açklarken: " Verdeten ifadesi horozibii gibi (krmz) gül, ked-dihân ifadesi ise

yan özü mânâsndadr. Araplann: “Horozibii gibi gül" dediini görmüyor

musun?" dedi.

1 bn Cerîr (22/225).

2
Rahman Sur. 35

3 Abdurrezzâk (2/264) ve bn Cerîr (22/226).

4 Rahman Sur. 37
5 bn Cerîr (22/227).

6
Rahman Sur. 37

7 Rahmân Sur. 37
8 bn Cerîr (22/227).

9 Rahman Sur. 37
10 bn Cerîr (22/227, 228).

11

Rahmân Sur. 37
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Ebu’-eyh'in Azame'de bildirdiine göre Atâ: "Gül gibi kzard, ya gibi

eridii zaman..."’ buyruunu açklarken: “Gökyüzünün rengi, sanya yakn

gül ya renginde olduu zaman, mânâsndadr" dedi .

2

Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine

göre Katâde: "Gök yarlp da, gül gibi kzard, ya gibi eridii zaman.

buyruunu açklarken: “Bugün gökyüzü gördüünüz gibi yeildir. Ancak

kyamet gününde baka bir rengi vardr" dedi .

4

Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bnu’l-Münzir'in bildirdiine göre Mücâhid:

"Gül gibi kzard, ya gibi eridii zaman ..."5 buyruunu açklarken: “Ked-

dihân ifadesiyle ya kastedilmektedir" dedi .

6

bn Cerîr ve bnu’l-Münzir'in bildirdiine göre Dahhâk: "Gül gibi kzard,
ya gibi eridii zaman ..."7 buyruunu açklarken: “Saf ya gibi saf olduu

zaman, mânâsndadr" dedi .

8

Muhammed b. Nasrîn Lokmân b. Âmir el-Hanefî'den bildirdiine göre Hz.

Peygamber (»iMiahu aieytu meiiem) bir gencin: "Gök yarlp da, gül gibi kzard, ya
gibi eridii zaman"9

âyetini okuduunu iitti. Bu genç durdu ve tüyleri di<en

diken oldu. Boaz düümlenip alamaya balad ve: “Gökyüzünün yanlaca

gün vay halimize!" dedi. Bunun üzerine Hz. Peygamber (saiiaiiahu aleyhi veseiiem):

"Dediin gibi ey genç! Canm elinde olana yemin olsun ki melekler de senin

alamandan dolay alad" buyurdu.

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre bn Abbâs: "te o gün insana da cine

de günah sorulmaz"
10

âyetini açklarken: “Allah, onlara: «unu unu yaptnz

m?» diye sormayacaktr. Zira Allah bunu onlardan daha iyi bilmektedir. Ancak

onlara: «unu unu niye yaptnz?» diye hesap soracaktr" dedi.

1

Rahman Sur. 37
2
Ebu'-eyh (558).

3 Rahman Sur. 37
4 Abdurrezzâk (2/264) ve bn Cerîr (22/228).

5 Rahman Sur. 37
6 bn Cerîr (22/228, 229).

7 Rahman Sur. 37
8 bn Cerîr (22/229).

9 Rahman Sur. 37
10
Rahman Sur. 39
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bn Cerîr ve bn Merdûye'nin bildirdiine göre bn Abbâs: "te o gün

insana da/ dne de günah sorulmaz"’ âyetini açklarken öyle dedi: Allah'n:

"...Suçlularn suçlar kendilerinden sorulmaz
" 2 buyruunda olduu gibi ve

Muhammed'e: "Sen, cehennemliklerden sorumlu tutulmayacaksn"

3

buyurduu gibi: "Onlara ne yaptklann sormayacam. Onlan birbirlerinden

de sormayacam" buyurmaktadr.

bn Merdûye'nin Hz. Âie'den bildirdiine göre Resûlullah uaiiaiiahu aleyhi veseiiem)

öyle buyurmutur: "Kyamet günü hesaba çekilen kii baglanmayocaktr.

Müslüman kii amelini mezarda görecektir. Zira Yüce Allah: «te o gün

insana da cine de günah sorulmaz»* buyurmaktadr."5

Âdem, Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve uabu'l-mân'da

Beyhakî'nin bildirdiine göre Mücâhid: "te o gün insana da cine de günah

sorulmaz
"6

âyetini açklarken: "Melekler suçlu kiileri sormayacaktr. Çünkü

onlar simalanndan tanrlar" dedi .

7

Hennâd ve Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre Dahhâk: "Suçlular

simalarndan tannr ..."
8 buyruunu açklarken: "Günahkarlar yüzlerinin

karalndan ve gözlerinin morluundan tannrlar" dedi .
9

bnu’l-Münzir'in bildirdiine göre bn Cüreyc: "Suçlular simalarndan

tannr ..."
10 buyruunu açklarken: "Suçlular yüzlerinin karalndan ve

gözlerinin morluundan tannrlar" dedi.

bn EbT Hâtim, bn Merdûye ve el-Ba's ve'n-Nuûr'da Beyhakî'nin

bildirdiine göre bn Abbâs: "...Perçemlerinden ve ayaklarndan

yakalanrlar
"11 buyruunu açklarken: "Zebâni suçluyu perçeminden ve

1

Rahman Sur. 39
2
Kasas Sur. 78

3 Bakara Sur. 119
* Rahmin Sur. 39
5 Ahmed 41/242 (24716). Muhakkik: "snad zayftr" demitir.
6
Rahman Sur. 39

7 Âdem, Tefsir Mücâhid (sh. 638), bn Cerîr (22/230) ve Beyhak (277).
8
Rahman Sur. 41

9 Hennâd (302).
10
Rahman Sur. 41

” Rahman Sur. 41
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ayaklarndan tutar. Bunun üzerine suçlu odunun tandrda knlmas gibi knlr”

dedi.’

bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Dahhâk: "Perçemlerinden ve

ayaklarndan yakalanrlar
"2 buyruunu açklarken: “Melek suçluyu

perçeminden tutarak ayaklarna doru kvrr belini krarak atee atar" dedi.

Hennâd'n Zühd'de bildirdiine göre Dahhâk bu âyeti: “Perçeminden ve

ayaklanndan geriye doru çekilerek bir zincirle balanr" eklinde

açklamtr .

3

Abdurrezzâk'n Musanne/te bildirdiine göre Kinde'li bir kii der ki: Hz.

Âie'ye: “Resûlullah'n {saiiaMahu aleyhi vi«ifen) hiç kimseye efaatta bulunamayaca

bir zamann geleceinden söz ettiini iittin mi?” diye sordum. Bunun

üzerine Hz. Âie öyle dedi: “Evet, ben bunu ona sorduumda, Resûlullah

(saiiatehu aleyhi veseiiem) öyle buyurdu: "Evet, Srat konulaca zaman, kimi yüzlerin

kararp kimi yüzlerin ak olaca zaman, köprünün bilenip de ustura gibi keskin

ve kor gibi kzgn olaca zaman kimseye efaat etme durumum yoktur. Mümin

köprüyü geçecek ve ona hiç bir zarar vermeyecektir. Münafk ise köprünün

ortasna ulatnda ayana bir ey batacak ve elleri ile iki ayana doru

eilecektir. Sen, çplak ayakla yürüyüp de ayaklarna diken batan birini gördün

mü? te o da ayn ekilde elleriyle ayaklarna doru eilecektir. Zebani bir

çengelle alnna vurduktan sonra da cehenneme atlr. Orada elli yl boyunca

dibe doru döne döne inmeye devam edecektir." Ben: “O zaman kii ar olacak

m?" diye sorduumda, Resûlullah Mallak. aleyh, «alem): "Kii o zaman be hamile

deve arlnda olacaktr. te o zaman: «Suçlular simalarndan tannr da,

perçemlerinden ve ayaklarndan yakalanrlar»4 buyurdu .
5

bn Merdûye ve Sifatu'n-Nâr'da Diyâ el-Makdisî'nin Enes'ten bildirdiine

göre Resûlullah Mallak. aleyhi vesHiem) öyle buyurmutun "Canm elinde dana

yemin olsun ki, Cehennem melekleri, daha Cehennem yaratlmadan bin yl önce

yaratld. Onlar, perçemlerinden ve ayaklanndan yakalayacaktan güne kadar

her gün güçlerine güç katmaktadr."

1

Bcyhakî (591).

2
Rahman Sur. 41

3 Hennâd (268).

4 Rahman Sur. 41

5 Abdurrezzâk (1131).
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bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre bn Abbâs:

"...Yüksek derecede kaynar su arasnda..."

1

buyruunu açklarken: “Burada

suyun son dereceye kadar snmas kastedilmektedir" dedi. Baka bir lafzda

ise: “Son dereceye kadar kaynamas" eklindedir .

1

Tastî ve Taberânî’nin bildirdiine göre Nâfi’ b. el-Ezrak, bn Abbâs’a:

“Bana: "jl buyruunu açkla" deyince, bn Abbâs: “Ani ifadesi son

dereceye kadar pimek ve ss yükselmek mânâsndadr" dedi. Nâfi’ b. el-

Ezrak: “Araplar böylesi bir ifadeyi bilir mi?" diye sorunca, bn Abbâs: “Evet

bilirler, Zebyân oullarndan Nâbia'nn:

"Sözünde durmayp ki. kah ayplann sanal ayplanr

Kaynamas son kulmu kandan daha krmz su ile boyanr
"
dediini

iitmedin mi?" karln verdi .

4

Abd b. Humeyd ve bn Cerîr'in bildirdiine göre Katâde: "Yüksek

derecede kaynar su arasnda..."5 buyruunu açklarken: “Allah, gökyüzünü

ve yeryüzünü yaratt zamandan beri Cehennem son safhaya kadar

kaynamtr" dedi .

6

Abd b. Humeyd ve bn Cerîr'in bildirdiine göre Mücâhid: "Yüksek

derecede kaynar su arasnda..."7 buyruunu açklarken: “Kaynamas son

safhaya geldi, mânâsndadr" dedi .

8

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre krime: "Yüksek derecede kaynar su

arasnda..."9 buyruunu açklarken: “Burada ss yükselmi ate

kastedilmektedir” dedi.

1

Rahman Sur. 44
1 bn Cerîr (22/233).

3 Rahman Sur. 44
4
Mesâil Nâfi' (10) ve Taberânî (10597).

5 Rahman Sur. 44
6 bn Cerîr (22/234).

7 Rahman Sur. 44
8 bn Cerîr (22/233).

9 Rahman Sur. 44
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Abd b. Humeyd ve bn Cerîr'in bildirdiine göre Saîd b. Ciibeyn "Yüksek

derecede kaynar su arasnda ..."
1 buyruunu açklarken: "Burada,

kaynamakta son safhaya ulam bakr kastedilmektedir” dedi .

2

"Rabbinin makamndan korkan kimseye iki cennet vardr."
(Rahmin Sur. 46)

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre bn evzeb: "Rabbinin makamndan

korkan kimseye iki cennet vardr"3 âyetini açklarken: "Bu âyet, Ebû Bekr es-

Sddîk hakknda inmitir” dedi.

bn Ebî Hâtim ve Azame 'de Ebu’-eyh'in Atâ’dan bildirdiine göre Ebû

Bekr es-Sddîk bir gün, kyameti, terazileri, Cenneti, Cehennemi, meleklerin

saf tutmasn, göklerin durulmasn, dalarn pamuk gibi atlmasn, günein

parçalanmasn, yldzlarn dökülmesini tefekkür etti. Sonra: "Keke ben u
yeilliklerden bir yeillik olsaydm da bir hayvan gelip beni yeseydi. Ben de

(insan olarak) yaratlmam olsaydm” dedi. Bunun üzerine: "Rabbinin

makamndan korkan kimseye iki cennet vardr"4 âyeti indi .

5

bn Cerîr'in bildirdiine göre bn Abbâs: "Rabbinin makamndan korkan

kimseye iki cennet vardr"6
âyetini açklarken: "Allah, makamndan korkan

ve farzlann yerine getiren müminler için Cennet vaadetmitir ” dedi .
7

bn Cerîr'in bildirdiine göre bn Abbâs: "Rabbinin makamndan korkan

kimseye iki cennet vardr"
8
âyetini açklarken: "Burada, korktuktan sonra

saknan kii kastedilmektedir. Korkan kii Allah'a itaat edip masiyetleri

brakan kiidir” dedi .

9

1

Rahman Sur. 44
2 bn Cerîr (22/233).

3 Rahman Sur. 46
4 Rahman Sur. 46

5 Ebu'-eyh (52).

6
Rahmin Sur. 46

7 bn Cerir (22/235).

8 Rahman Sur. 46

9 bn Cerîr (22/235).
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Saîd b. Mansûr, bn Ebî eybe, Hennâd, Abd b. Humeyd, et-Tevbe 'de bn

Ebi'd-Dünyâ bn Cerîr ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Mücâhid:

"Rabbinin makamndan korkan kimseye iki cennet vardr*' âyetini

açklarken: “Burada masiyet ilemeye karar veren ve Allah’n makamn
hatrlaynca o masiyeti ilemekten vazgeçen kii kastedilmektedir" dedi .

2

Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre Katâde: "Rabbinin makamndan

korkan kimseye iki cennet vardr*3 âyetini açklarken: “Allah’n makamna

kar gelmekten korkan, mânâsndadr" dedi.

Abd b. Humeyd, Mücâhid’den aynsn bildirir.

Abd b. Humeyd, bn Ebi’d-Dünyâ ve uabu'l-mât 'da Beyhakfnin

bildirdiine göre Mücâhid bu âyeti açklarken: “Burada, kiinin günah ilemek

istemesi ve Allah’ hatrlaynca bundan vazgeçmesi kastedilmektedir" dedi .

4

Abd b. Humeyd ve bn Cerîriin bildirdiine göre Katâde: "Rabbinin

makamndan korkan kimseye iki cennet vardr*5 âyetini açklarken:

“Burada, makamdan korkarak Allah için amel edip gayretle gece gündüz

kulluk eden müminler kastedilmektedir" dedi .

6

bn Cerîriin bildirdiine göre brâhîm(-i Nehaî): "Rabbinin makamndan

korkan kimseye iki cennet vardr*7 âyetini açklarken: “Burada, günah

ilemek isteyip de Allah korkusuyla o günah ilemekten vazgeçen kii

kastedilmektedir" dedi .

8

Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre bn Mes’ûd: "Rabbinin makamndan

korkan kimseye iki cennet vardr"9
âyetini açklarken: “Burada, dünyada

iken Rabbinin makamndan korkan kii kastedilmektedir" dedi.

1

Rahman Sur. 46
2 bn Ebl eybe (13/570), Hennâd (899, 900), bn Ebi'd-Dünyâ (53) ve bn Cerîr

(22/235, 236).

3 Rahmân Sur. 46
4 Beyhakî (738, 739).

5 Rahmân Sur. 46
6 bn Cerîr (22/237).

7 Rahmân Sur. 46
8 bn Cerîr (22/236, 237).

9 Rahmân Sur. 46
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bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Atiyye b. Kays: "Rabbinin makamndan

korkan kimseye iki cennet vardr"

1

âyetini açklarken öyle dedi: “Bu âyet:

«Beni atete yakn. Belki Allah’ aldatrm» diyen kii hakknda inmitir. Bu kii

böyle konutuktan sonra bir gün bir gece tövbe etti. Allah da tövbesini kabul

buyurdu ve onu Cennetine soktu /'1

bn Ebî eybe, Ahmed, bn Munî’, Nevâdiru'l-Usûl'da Hakîm et-Tirmizî

Nesâî, Bezzâr, Ebû Ya’la, bn Cerîr, bnu’l-Münzir, bn Ebî Hâtim, Taberânî ve

bn Merdûye'nin Ebu’d-Derdâ’dan bildirdiine göre Hz. Peygamber (saiMa™ aleyhi

veseiiem): “Rabbinin makamndan korkan kimseye iki cennet vardr** âyetini

okuyunca: “Ya Resûlallah! Kii zina edip hrszlk etse bile mi?" dedim. Hz.

Peygamber (saiiaiiahu aM veseiiem) ikinci defa: “Rabbinin makamndan korkan

kimseye iki cennet vardr âyetini okudu. Ben bir daha: “Ya Resûlallah! Kii

zina edip hrszlk etse bile mi?" dedim. Hz. Peygamber (saiMUN «leyi» yeseiiem}

üçüncü defa: “Rabbinin makamndan korkan kimseye iki cennet vardr**

âyetini okudu. Ben yine de: “Ya Resûlallah! Kii zina edip hrszlk etse bile

mi?" dedim. Bunun üzerine Hz. Peygamber (aMaiu aleyhi w*eHem): "Evet, Enu'd-

Derdâ’nn burnu yere sürtse bile" buyurdu .

6

bn Merdûye'nin Ebû Hureyre’den bildirdiine göre Resûlullah (seliailahu aleyhi

«nenem): "Rabbinin makamndan korkan kimseye iki cennet vardr"7
âyetini

okuyunca, Ebu'd-Derdâ: “Ya Resûlallah! Kii zina edip hrszlk etse bile mi?"

diye sordu. Hz. Peygamber (uiiaiiahu aleyhi »ulam): “Evet, zina edip hrszlk yapsa ve

Ebu'd-Derdâ’mn burnu yere sürtse bile" buyurdu. Ebu'd-Derdâ bunu anlatr

ve: Ebu'd-Derdâ'nn burnu yere sürtse bile "Rabbinin makamndan korkan

kimseye iki cennet vardr"8
derdi.

1

Rahman Sur. 46
1 bn Kesîr Tefsir'de (7/476) geçtii üzere bn Ebî Hâtim.

3 Rahman Sur. 46
4 Rahman Sur. 46
3 Rahman Sur. 46
6
el-Metâlibu’l-ÂIiye’de (4130) geçtii üzere bn F.bî eybe, Ahmed 14/311 (8683), el-

Metâlibu’l-Âliye'de (4130) geçtii üzere bn Menî', Hakîm et-Tirmizî (1/277), Nesâî, S. el-

Kübrâ (11560, 11561), el-Metâlibu‘l-Âliye'de (4131) geçtii üzere Ebû Ya'la, bn Cerîr

(22/237), Taberânî (2932) ve et-Talîku'te (5/167) geçtii üzere bn Merdûye. Müsted'in

muhakikleri: "Sahihtir" demilerdir.
7 Rahman Sur. 46
8
Rahmân Sur. 46
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Taberânî ve bn Merdûye, Cureyrî vastasyla kardeinden bildirir:

Muhammed b. Sa'd'n bu âyeti: j]* Jj ölj jü!» »il» jzjy eklinde

okuduunu iittim. Ona: “Bu âyette: ûl* u) ûlj” ifadesi yoktur"

dediimde: "Ben, bunu Ebu'd-Derdâ’nn bu ekilde okuduunu iittim"

karln verdi. Ben bir daha: "Bu âyette: ö|3 Jj öb” ifadesi yoktur”

dediimde: "Ben, bunu Resûlullah'n (saiiaiiahu aleyhi veseiiem) bu ekilde okuduunu

iittim. Bende bunu ölene kadar bu ekilde okuyacam” cevabn verdi .

1

bn Merdûye'nin Ebu’d-Derdâ'dan bildirdiine göre Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi

vesellem): "Her kim Allah'dan baka ilah olmadna ve benim elçisi olduuma

ahadet ederse Cennete girer" buyurdu. Sonra da: "Rabbinin makamndan

korkan kimseye iki cennet vardr"
2
âyetini okudu .

3

bn Merdûye, bn ihâb'dan bildirir: Hiâm b. Abdilmelik'in yanndaydm.

Ebû Hureyre, Resûlullah'n (^isMahu aleyhi veseiiem): "Rabbinin makamndan korkan

kimseye iki cennet vardr"

4

dediini söyledi ve: "Kii zina etse ve hrszlk

yapsa bile mi?" diye sordu. Bunun üzerine ona: "Bu (durum) hadlerin (eri

cezalarn) inmesinden önce idi. Hadler inince bu da gitti” dedim.

bn Cerîr ve bnu'l-MünzVin Muâviye ailesinin azatls Yesâridan

bildirdiine göre Ebu'd-Derdâ’ya: "Rabbinin makamndan korkan kimseye

iki cennet vardr"s âyeti hakknda: "Ey Ebu'd-Derdâ! Kii zina etse ve hrszlk

yapsa bile mi?" diye sorulunca, Ebu’d-Derdâ: "Rabbinin makamndan korkan

kii zina edip hrszlk yapmaz" cevabn verdi .

6

Tayâlisî, bn Ebî eybe, Ahmed, Buhârî, Müslim, Tirmizî, Nesâî, bn Mâce,

bnu’l-Münzir, bn Ebî Hâtim, bn Merdûye ve Bas'ta Beyhakî'nin Ebû Mûsa

el-E'ari’den bildirdiine göre Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi veseiiem) öyle buyurmutur:
"
Firdevs'in dört Cenneti vardr. ki Cennetinin süsleri kaplan ve içindekileri

altndandr. ki Cennetininde süsleri kaplan ve içindekileri gümütendir. Adn

1

Tahric Ahâdisi’l-lhyâ'da (6/2814, 2815) geçtii üzere Taberânî ve bn Merdûye.
2
Rahman Sur. 46

3
Tahric Ahâdisi'l-hyâ'da (6/2815) geçtii üzere bn Merdûye.

4 Rahman Sur. 46
5 Rahman Sur. 46
6 bn Cerîr (22/238) ve Tahric Ahâdsi'l-Ihyâ'da (6/2815) geçtii üzere bnu'l-Münzir.
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Cennetindekiler ile Rablerinin yüzüne bakmalar arasnda sadece Kibriya

perdesi vardr.

ibn Cerîr, ibn Ebî Hâtim ve bn Merdûye'nin Ebû Mûsa el-E'arî'den

bildirdiine göre Hz. Peygamber (saiiaiiahu aleyhi veseiiem): "Rabbinin makamndan
korkan kimseye iki cennet vardr'

7
âyeti ve: "Bu iki cennetten baka iki

cennet daha vardr" 3 âyeti hakknda:
"
Mukarrebun (yaknlatrlmlar) için

altndan iki Cennet, Ashâbu'l-Yemîn (kitaplar sadan verilenler) için de

gümüten iki Cennet vardr
"
buyurdu .

4

bn Ebî eybe, Abd b. Humeyd, bnu’l-Münzir, Hâkim bn Merdûye ve

Ba's'ta Beyhakî'nin bildirdiine göre Ebû Mûsa el-E'arî: "Rabbinin

makamndan korkan kimseye iki cennet vardr"5
âyetini açklarken: “Önde

gidenler için altndan iki Cennet, tabiiler için de gümüten iki Cennet vardr"

dedi .

6

bn Merdûye'nin bildirdiine göre yâd b. anm, Resûlullah'n (ullaUaiu aleyhi

vtsdm): "Rabbinin makamndan korkan kimseye iki cennet vardr"7
âyetini

okuduunu iitti ve öyle buyurduunu söyledi:
"
Orada genilii yüz yllk bir

mesafe olan iki bostan vardr. Onda aaçlar vardr. Orada filizler sabittir.

Aaçlar sabittir. Yeri çok geni ve nimetleri çoktur. Hayr daim ve lezzeti

kalndr. Nehirleri akn ve kokusu güzeldir. Bereketi bol, hayat uzun ve

meyveleri çoktur."

Beyhakî'nin uabu'l-mân'da bildirdiine göre Hasan(- Basrî) der ki: Ömer

b. el-Hattâb zamannda mescidden ve ibadetlerden ayrlmayan bir genç

vard. Bir cariye ona âk oldu ve o yalnz iken yanna gelip onunla konutu.

Bu genç, kadnn dediklerini içinden geçirdi ve hçkrp bayld. Amcas gelip

onu evine götürdü. Genç kendine geldii zaman: “Ey amca! Ömer'in yanna

gidip ona selamm ilet ve: «Rabbinin makamndan korkan kiinin mükâfat

1

Tayâlisî (531), bn Ebî eybe (13/148), Ahmed 32/460, 505 (19682, 19731), Bhâri

(4878, 4880, 7444), Müslim (180), Tirmizî (2528), Nesâî, S. el-KübrS (7765, 11441), bn Mâce

(186) ve Beyhakî (238, 239).
7
Rahmân Sur. 46

3 Rahmân Sur. 62

4 bn Cerîr (22/238).

5 Rahmân Sur. 46
6 bn Ebî eybe (13/383), Hâkim (1/84, 2/474, 475, "sahîh ") ve Beyhakî (240, 241).

7 Rahmân Sur. 46
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nedir?» diye sor"' dedi. Bunun üzerine amcas gidip durumu Hz. Ömer’e haber

verdi. Genç bir daha hçkrp nihayet öldü. Ömer onun ba ucunda durup iki

defa: "Sana iki Cennet vardr” dedi .

1

.VI jcü * ül4* U&3 .VI J;U * üliit liljj

* jUJÜ- U&J .Vî * jU-jj itfü j<r j- * üiî^S u&j

ûii 4^1k^ oJjî

"Bu iki cennet türlü aaçlarla doludur, öyleyken.

Hatibinizin nimetlerinden hangisini yalanlarsnz? Bu
cennetlerden akan iki kaynak vardr. Öyleyken, Rabbinizin

nimetlerinden hangisini yalanlarsnz? Bu cennetlerde türlü

meyveden çift çift vardr. Öyleyken, Rabbinizin

nimetlerinden hangisini yalanlarsnz? Orada, örtüleri

parlak atlastan yataklara yaslanrlar; iki cennetin

meyvelerini de kolayca toplarlar.." (Rahman Sur. 48-54)

bn Cerîr, Ibnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs:

"Bu iki cennet türlü aaçlarla doludur"
2
âyetini açklarken: "Çeitli renklerde

aaçlarla doludur, mânâsndadr” dedi .
3

Abd b. Humeyd, Safd b. Cübeyrîden aynsn bildirir.

Hennâd, Dahhâk'tan aynsn bildirir.

4

bn CerîrMn bildirdiine göre Dahhâk: "Bu iki cennet türlü aaçlarla

doludur"5 âyetini açklarken: "Çeitli renklerde meyveler vardr,

mânâsndadr” dedi .

6

bn Ceririin bildirdiine göre Mücâhid: "Bu iki cennet türlü aaçlarla

doludur"7
âyetini: "Türlü dallarla doludur” eklinde açklamtr .

1

1

Beyhakî (736).

2
Rahman Sur. 48

3 bn Cerîr (22/239, 240), bn Kesir Tefsir'de (7/477) geçtii üzere bn Ebî Hatim.
4 Hennâd, Zühd 'de (43).

5 Rahman Sur. 48
6 bn Cerîr (22/240).

7 Rahman Sur. 48
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bn Cerîr ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre bn Abbâs: “Bu iki cennet

türlü aaçlarla doludur
" 2

âyetini açklarken: “Burada birbirlerine deen
dallar kastedilmektedir” dedi .

3

Abd b. Humeyd ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre bn Abbâs: lili'j
"

4

âyetini açklarken: “Fctcn ifadesi dal mânâsndadr” dedi.

Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu'l-Münzir, el-urar'da Ebû Bekr b. Hayyân

(Vekî) ve bnu'l-Enbâri'nin el-Vakf ve'l-btidada bildirdiine göre krime’ye:

“Bu iki cennet türlü aaçlarla doludur
"3 âyetinin açklamas sorulunca:

"Burada, dallarn duvarlar üzerindeki gölgeleri kastedilmektedir. âirin:

“Dallarn gölgesindeki güvercinin at yakarak,

Dier güvercini çarmas seni coturmaktadr

O, yrtc kulardan doanla karlaan

iki yavrusunun kakasn çarmaktadr" dediini iitmedin mi?” cevabini

verdi .

6

Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd ve bn Cerîriin bildirdiine göre Katâde: “Bu

iki cennet türlü aaçlarla doludur
"7

âyetini: “Bu iki Cennet dier

Cennetlerden daha üstündür” eklinde açklamtr.

8

Abd b. Humeyd, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre krime:

“kisinde de her meyveden çift çift vardr"* âyetini açklarken: “ikisinde de

bütün meyvelerden vardr” dedi. bn Abbâs ise: “Dünyada meyve olarak ac

tatl ne varsa Cennette mevcuttur. Hatta Ebû Cehl karpuzu bile” dedi.

1 bn Cerîr (22/241).
2 Rahmin Sur. 48

3 bn Cerîr (22/241).

4 Rahman Sur. 48
5 Rahmin Sur. 48
6 bn Cerîr (22/240).

7 Rahman Sur. 48
8
Abdurrezzik (2/265) ve bn Cerîr (22/241).

9 Rahman Sur. 52
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bn Ebî eybe'nin bildirdiine göre Abdullah b. Amr: “Salkmn büyüklüü

San'â'ya olan mesafeden daha büyüktür" dedi .

1

Firyabî, Abd b. Humeyd, Zühd'e zevaid olarak Abdullah b. Ahmed, bn

Cerîr, bn Ebî Hâtim, Hâkim, bn Merdûye ve Ba's 'ta Beyhakî'nin bildirdiine

göre bn Mes'ûd: "Orada, astarlar parlak ipekten yataklara yaslanrlar..."
2

buyruunu açklarken: “Astarlarnn nasl olduundan haberdar edildiniz.

Artk dlarnn nasl olduunu bir düünün" dedi .

3

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Dahhâk der ki: “Bu âyet Abdullah'n

kraatnda: "
,> &jik; 3jL Js. 'j&l” eklindedir. stebrak ifadesi

Farsçadr. Onlar kaln ipee istebrak demektedir."

Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bnu'hMünzir'in bildirdiine göre bn

Abbâs'a: "Orada, astarlar parlak ipekten yataklara yaslanrlar..."4 O zaman

bu yataklarn örtüleri nasldr (bir düünün)?" denilince, bn Abbâs: “Bu

Allah'n: «Hiç kimse, yapmakta olduklarna karlk olarak, onlar için

saklanan göz aydnlklarn bilemez»5 buyruunda olduu gibidir" cevabn

verdi .

6

Ebû Nuaym’n Hilye'de bildirdiine göre Saîd b. Cübeyr: "Orada, astarlar

parlak ipekten yataklara yaslanrlar..."

7

buyruunu açklarken: “Dlar da

donmu nurdandr" dedi.

Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve Beyhakî'nin

Ba's'ta bildirdiine göre bn Abbâs: "jlS ^S" 9 buyruunu açklarken:

“Cenâhe ifadesi ile (Cennetin) meyveleri, dân ifadesi ile (meyvelerin) sana

yakn olmas, yani ayakta olan kiinin de oturan kiinin de meyvelere

ulaabilecei mânâsndadr" dedi .

10

1 bn Ebî eybe (13/97).

2
Rahman Sur. 54

3 bn Cerîr (22/243), Hâkim (2/475, ’sahih”) ve Beyhakî (339).

4 Rahman Sur. 54

5 Secde Sur. 17
6 bn Cerîr (22/244).

7 Rahman Sur. 54
8
Ebû Nuaym (4/285, 286).

9 Rahman Sur. 54
10 bn Cerîr (22/245) el-tkân'dae (2/47) geçtii üzere ibn Ebî Hâtim ve Beyhakî (308).
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Abd b. Humeyd ve bn Cerîriin bildirdiine göre Katâde: "...ki cennetin

meyvelerini de kolayca toplarlar
"

1

buyruunu açklarken: “Meyveleri

yakndr, onlar toplamaya uzanan elleri ne uzaklk, ne de bir diken bo olarak

geri çevirmez. Bize bildirildiine göre Hz. Peygamber (saiiaiiahu aleyhi vasdiem): "Canm

elinde olana yemin olsun ki, kii orada bir meyve topladnda o meyve daha

azna ulamadan, Allah o meyvenin yerine öncekinden daha güzelini

gönderir" buyurmutur.

1

^ (4M fJ wi>îi oi>fu IM
“Oralarda baklarn yalnz elerine çevirmi güzeller

vardr ki, daha önce kendilerine ne bir insan, ne de bîr cin

dokunmamtr." (Rahman Sur. 56)

bn Cerir, bnu'l-Münzir, ibn Ebî Hâtim ve Ba's'ta Beyhakî'nin bildirdiine

göre bn Abbâs: "Oralarda baklarn yalnz elerine çevirmi güzeller

vardr ki ..."3 buyruunu açklarken: “Dünyadaki elerinden daha baka eler

vardr, mânâsndadr" dedi. "Kendilerine ne bir insan, ne de bir cin

dokunmamtr"4 buyruu hakknda ise: “Kimse onlara yaklamamtr veya

kimse bekaretini bozmamtr, mânâsndadr" dedi .

5

Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre Hasan(- Basrî): 6l>?ls

buyruunu açklarken: “Baklann yalnz elerine çevirmi ve elerinden

bakasn istemeyen güzeller vardr, mânâsndadr. Vallahi onlar (daha önce)

süslenmemi ve kimseye bakmamlardr"' dedi.

Abd b. Humeyd, Katâde'den aynsn bildirir.

bn Ebî eybe, Abd b. Humeyd ve ibn Cerîriin bildirdiine göre Mücâhid:

"Oralarda baklarn yalnz elerine çevirmi güzeller vardr ki
" 7 buyruunu

1

Rahmân Sur. 54
2 bn Cerîr (22/244).

3 Rahman Sur. 56

4 Rahmân Sur. 56

5 bn Cerir (19/537, 20/247) ve Beyhakî (377)

6 Rahmân Sur. 56

7 Rahmân Sur. 56
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açklarken: "Onlarn baklarn erkeklerden çevirdik, onlar ancak elerine

bakabilirleri' dedi .

1

bn Merdûye’nin Câfer b. Muhammed'den, o babasndan, o da

dedesinden bildirdiine göre Hz. Peygamber (saiiaiiahu aleyhi «aHie/n): "Oralarda

baklarn yalnz elerine çevirmi güzeller vardr ki ..."
2 buyruunu

açklarken: "Onlar sadece elerine bakarlar" buyurdu.

Abd b. Humeyd ve bn Cerlriin bildirdiine göre Mücâhid: {J
"

3

ifadesini açklarken: "Onlara hiç kimse dokunmamtr, mânâsndadr" dedi/

bn Ebîeybe, Abd b. Humeyd ve bnu’l-Münziriin bildirdiine göre Saîd b.

Cübeyr: “j&Aû ^J
"5

ifadesini açklarken: "Onlarla hiç kimse ilikiye

girmemitir, mânâsndadr" dedi .

6

ibn Ebî eybe ve bnu'l-Münziriin bildirdiine göre krime:

"...Kendilerine... dokunmamtr"

7

buyruunu açklarken: "Onlarla kimse

cima etmemitir, mânâsndadr" dedi.®

bn Cerîr ve bnu'l-Münziriin bildirdiine göre krime: "Kadn için tameset

ifadesini kullanma. Çünkü tameset ifadesi cinsel iliki mânâsndadr" dedi .

9

Tastî ve Taberânî'nin bildirdiine göre Nâfi' b. el-Ezrak, bn Abbâs'a:

"Bana: “ö&M P
"10 buyruunu açkla" deyince, bn Abbâs: "Burada,

kendilerine elerinden baka kimsenin yaklamad Cennet ahalisi kadnlar

kastedilmektedir" dedi. Nâfi' b. el-Ezrak: "Araplar böylesi bir ifadeyi bilir mi?”

diye sorunca, bn Abbâs: "Evet bilirler, âirin:

“Benden önce kimsenin dokunmad kadnlar yanma geldiler

1 bn Ebî eybe (13/130) ve bn Cerîr (19/537, 538, 22/245).
2

Rahman Sur. 56

3 Rahman Sur. 56
4 bn Cerîr (22/247).

5 Rahman Sur. 56
6 bn Ebî eybe (13/131).

7 Rahman Sur. 56

* bn Ebî eybe (13/131).

9 bn Cerîr (22/247).
10
Rahman Sur. 56
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Onlar deve kuu yumurtasndan çok daha heya2 idiler" dediini iitmedin

mi?” karln verdi.

1

ibn Cerîr, bnu'l-Münzir ve Azame'öe Ebu'-eyh’in bildirdiine göre Ertât

b. el-Münzir der ki: Damre b. Habîb'in yannda: "Cinler Cennete girecek

midir?” diye konutuk. Damre b. Habîb: "Evet gireceklerdir, Allah’n

kitabindaki: "Daha önce kendilerine ne bir insan, ne de bir cin

dokunmamtr" 1

âyeti de bunu ifade etmektedir. Orada cinler cinnîlerle,

insanlar da kadnlarla evlenecektir” dedi. 3

Saîd b. Mansûr ve bnu’I Münzir'in bildirdiine göre a’bî: "Daha önce

kendilerine ne bir insan, ne de bir cin dokunmamtr"4
âyetini açklarken

öyle dedi: “Aslnda onlar dünya kadnlarndandr. Fakat Allah onlan âhiret

kadnlar olarak yaratmtr. Allah'n: "Biz oradaki hurileri yeniden yarattk.

Onlar bakireler eklinde yarattk"5 buyurduu gibi, biz ikinci defa

yaratldmz zaman onlara daha önce ne insan, ne de bir cin dokunmam
olacaktr.”

Hakîm et-Tirmizî Nevâdiru'l-Usul'öa ve bn Cerîr'in bildirdiine göre

Mücâhid der ki: "Kii Besmele çekmeden eiyle ilikiye girerse, cinler onun

idrar deliine girerek onunla o ilikiye itirak eder. Allah'n: "Daha önce

kendilerine ne bir insan, ne de bir cin dokunmamtr"6 buyruu da cinlerin,

insan kadnlarla beraber olabileceine dair iaret etmektedir.7

bn Merdûye'nin bildirdiine göre yâd b. anm, Resûlullah'n (aiuun aleyhi

reselinin): "Daha önce kendilerine ne bir insan, ne de bir cin dokunmamtr" 8

buyruunu okuduunu ve öyle buyurduunu söyledi:
"
Daha önce onlara

güne ve duman dememi, bir belayla meakkat çekmemilerdir. Onlar kötü

eyler konumam ve hiç üzülmemitir. Onlar güzeldir, çirkinlemeyecek,

kakadrlar ve ölmeyeceklerdir. Onlar ikamet eden ve göçmeyenlerdir. Onlarn

1

Mesâil Nâfi' (259).

2
Rahman Sur. 56

3 bn Cerîr (22/246) ve Ebu'-eyh (1162).

4 Rahman Sur. 56

5 Vâkia 35, 36
6 Rahman Sur. 56
7 Hakîm et-Tirmizî (1/384) ve bn Cerîr (22/248).
8
Rahman Sur. 56
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öyle eyleri vardr ki kii o eyleri hayal etmeye hile güç yetiremez. Cennet yeili

san, sans da yeil gibidir. Cennette ta, balçk, üzüntü ve kuru bir dal yoktur.

Onun yemei daim ve gölgesi kâimdir."

OU->lj öIjikil

"Onlar yakut ve mercan gibidirler." (RaKmân Sur. 58)

Ahmed, bn Hibbân, Hâkim ve el-Ba's ve'n-Nuûr'da Beyhakî'nin Ebû Saîd

el-Hudrî'den bildirdiine göre Hz. Peygamber Maiiahu aleyhi veseiiem): "Onlar yakut

ve mercan gibidirler
"1

âyetini açklarken öyle buyurmutur: "Kii onlardan

birinin peçesini kaldnp baktnda yüzünün aynadan daha parlak olduunu

görür. Üzerindeki incilerden en küçüü, dou ile bat arasn aydnlatacak

kadardr. Üzerinde yetmi kat elbise bulunur. Fakat bu elbiselerin ardndan

bakldnda (effaflndan dolay) baldrlarnn ilikleri dahi görünür."
2

bn Ebî eybe’nin bildirdiine göre Abdullah b. el-Hâris: "Onlar yakut ve

mercan gibidirler
"3 âyetini açklarken: “Sanki onlar ipe dizilmi inci

gibidirler” dedi .

4

bn Ebî eybe'nin bildirdiine göre Mücâhid: "Onlar yakut ve mercan

gibidirler
"5 âyetini açklarken: “pliin yakut içinde görünmesi gibi

baldrlannn ilikleri elbiselerin ardndan görünür” dedi .

6

ibn Ebî eybe, Hennâd b. es-Seri, Tirmizî, Sifatu'l-Cenne'de bn Ebi'd-

Dünyâ, bn Cerîr, bn Ebî Hâtim, bn Hibbân, Azame'de Ebu’-eyh ve bn

Merdûye'nin bn Mes'ûd'dan bildirdiine göre Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi vaseiiam)

öyle buyurmutur: "Cennet ahalisine verilecek hurilerin baldrlarnn

beyazl, yetmi kat elbisenin ardndan görülür. Hatta ilikleri bile görülür.

1

Rahman Sur. 58
2 Ahmed 18/243, 244 (11715), bn Hibbân (7397) Hâkim (2/426, 427- 475, "sahih") ve

Beyhakî (330, 375, lafz kendisinindir).

3 Rahmân Sur. 58
4 bn Ebî eybe (13/130).

5 Rahmân Sur. 58
6 bn Ebî eybe (13/130, 131).
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Zira Allah: «Onlar yakut ve mercan gibidirler»’ buyurmaktadr. Yakut öyle bir

tatr ki ona bir ip sokacak olsan içinden geçen o ipi görürsün
"2

Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd ve bn Cerîriin bildirdiine göre Katâde:

'Onlar yakut ve mercan gibidirler
*3 âyetini açklarken: “Onlar yakut gibi

effaf, inci gibi beyazdr” dedi .
4

Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bnu'l-Münziriin bildirdiine göre Hasan(-

Basrî): "Onlar yakut ve mercan gibidirler
*5

âyetini açklarken: “Onlar yakut

gibi effaf, mercan gibi beyazdr” dedi .

6

bn Ebî eybe, Hennâd ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Dahhâk:

"Onlar yakut ve mercan gibidirler
"7

âyetini açklarken: "Onlar yakut

renginde ve inci saflndadr” dedi .

8

bn Ebî eybe, Hennâd b. es-Serî, Abd b. Humeyd ve bn Cerir'in

bildirdiine göre bn Mes'ûd: "Onlar yakut ve mercan gibidirler
"9 âyetini

açklarken: “Onlardan her birinin üzerinde ardndan bakldnda

(effaflndan dolay) baldrlarnn ilikleri görünen ipekten yetmi elbise

vardr. Eer sizden biriniz bir ip alp yakuta saplasa yakutun içindeki ipi

görmez mi?” dedi. Oradakiler “Evet görür” dediler. Bunun üzerine bn

Mes'ûd: “te onlar da böyledir” dedi. bn Mes'ûd bir ey hakknda

konutuu zaman o konu hakknda Kuriân'dan bir âyet te okurdu .

10

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Abdullah b. el-Hâris el-Kaysî: “Cennet

ahalisine verilecek hurilerin üzerinde, ardndan baldrlannn beyazl

görünecek yetmi kat krmz elbise bulunacaktr” dedi.

1

Rahman Sur. 58
2 bn Ebî eybe (13/130, 131), Hennâd (11), Tirmizî (2533), bn Ebi'd-Dünyâ (365), bn

Cerîr (22/249), bn Kesir Tefsîr'de (7/479) geçtii üzere bn Ebî Hatim, bn Hibbân (7396)

ve Ebu'-eyh (586).

3 Rahman Sur. 58

4 Abdurrezzâk (2/265) ve bn Cerîr (22/251).

5 Rahman Sur. 58
6 bn Cerîr (22/250).

7 Rahman Sur. 58
8 bn Ebî eybe (13/130) ve Hennâd (18).

9 Rahmân Sur. 58
10 bn Ebî eybe (13/107), Hennâd (10) ve bn Cerîr (22/250). Zayf hadistir (Bakn:

Elbânî, Da'îfet-Terîbu ve’t-Terhîb, 2220). 148
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Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Ka’b: “Cennette Huri’l-yn'ler sizin u
ince dediiniz elbiselerden daha ince olmak üzere yetmi kat elbise

giyecektir. Buna ramen baldrnn ilikleri de etinin ardndan görünecektir"

dedi.

Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre Enes b. Mâlik der ki: Mukarreb kullarn

(cennetteki) eleri nur torbasndan yüz kat ipek elbise giyecek ve buna

ramen bu elbiselerin ardndan baldrnn ilikleri görünecektir. Ashâbu'l-

Yemin’in (=kitaplar sadan verilenlerin) eleri ise nur torbasndan yetmi kat

ipek elbise giyecek ve buna ramen bu elbiselerin ardndan baldrnn ilikleri

görünecektir.

Abd b. Humeyd’in Ebû Hureyre'den bildirdiine göre Resûlullah (sallaiiahu aleyhi

vesellem) "Cennet ahalisi elerinin baldr ilikleri etlerinin ardndan bile görür"

buyurmutur.

Abd b. Humeyd, Taberânî ve Bas 'ta Beyhakî’nin bildirdiine göre bn

Mes'ûd: “Cennette Huri’l-yn’Ierin baldr ilikleri yetmi kat elbisenin, etinin ve

kemiinin ardndan krmz arabn beyaz iede görünmesi gibi görünür"

dedi .

1

Hennâd ve bn Cerîr, Amr b. Meymûn’dan aynsn bildirir .

2

v A*
/ 01 ^

"yiliin karl ancak iyilik deil midir?" (Rahman Sur. 60)

bn Ebî Hatim, bn Merdûye ve uabu'l-mân'dd Beyhakî’nin bn Ömer'den

bildirdiine göre Hz. Peygamber (sallaiiahu aleyhi vesellem): "yiliin karl ancak

iyilik deil midir?"3 âyetini açklarken:
"
Tevhîd ile nimetlendirdiim kiilerin

mükâfat mutlaka Cennet deil midir, mânâsndadr" buyurmutur.

4

bn Merdûye’nin Câbir b. Abdillah'tan bildirdiine göre Resûlullah (sallaiiahu

aleyhi vesellem): "yiliin karl ancak iyilik deil midir?"5 âyetini açklarken:

1

Taberânî (8864) ve Beyhakî (329).

2
Hennâd (12) ve bn Cerîr (22/250).

3 Rahman Sur. 60
4 Beyhakî (427, "zayf').

5 Rahman Sur. 60



146
-H Rahman Sûresi E

"slamla nimetlendirdiim kiinin mükâfat mutlaka Cennet deil midir

;

mânâsmdadr" buyurmutur.

Nevâdiru'l-Usûl'âa Hakîm et-Tirmizî, Tefsir’de Beavî, Müsnedu'l-

Firdevs’te Deylemî ve Târih’te bnu'n-Neccâr'n bildirdiine göre Enes der ki:

Resûlullah (saiiaiiahu Beyhi vesellem): "yiliin karl ancak iyilik deil midir?"
1

âyetini

okudu ve: "Rabbinizin bu konuda ne dediini biliyor musunuz?" diye sordu.

Ashâb: “Allah ve Resûlü daha iyi bilir" deyince, Hz. Peygamber (saiialihu aleyhi

vesellem) öyle buyurdu: "Tevhîd ile nimetlendirdiim kiinin mükâfat muthka

Cennet deil midir?" buyurmaktadr .

2

bnu'n-Neccâr'n Târih'te bildirdiine göre Ali b. Ebî Tâlib: "yiliin

karl ancak iyilik deil midir?"3 âyetini açklarken öyle dedi: “Resûlullah

(saflaiahu aleyh, vesellem) bu konuda öyle buyurmutun "Yüce Allah: «Tevhîd ile

nimetlendirdiim kiinin mükâfat mutlaka Cennet deil midir?»

buyurmaktadr."

Abd b. Humeyd, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve bn Merdûye'in

bildirdiine göre bn Abbâs: "iyiliin karl ancak iyilik deil midir?"4

âyetini açklarken: “Dünyada iken «lâ ilahe illallah» diyen kiinin âhiretteki

mükâfat, mutlaka Cennet deil midir?" dedi.

Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre krime: yiliin karl ancak iyilik

deil midir?"5
âyetini açklarken: “Yani «Lâ ilahe illallah» diyen kiinin

mükâfat mutlaka Cennet deil midir?" dedi.

Abd b. Humeyd'Hasan(- Basrî)'den aynsn bildirir.

bn Adiy, Ebu'-eyh, bn Merdûye, Deylemî ve Beyhakî’nin uabu'l-

mân'da bn Abbâs'tan bildirdiine göre Resûlullah (sdBiahu aleyhi mallum): "Allah

bana: «iyiliin karl ancak iyilik deil midir?»
6

âyetini kafirleri ve

Müslümanlar kapsar bir ekilde indirdi" buyurmutur.

7

1

Rahman Sur. 60
2
Hakîm et-Tirmizî (2/266), Beavî (7/456) ve Deylemî (6975).

3 Rahman Sr. 60
4 Rahman Sur. 60
5 Rahman Sur. 60
6 Rahman Sur. 60
7
ibn Adiy (7/2663) ve Beyhakî (9154, "zayf").
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bn Merdûye'nin bn Abbâs'tan bildirdiine göre: "yiliin karl ancak

iyilik deil midir?"’ âyeti müminler ve kâfirler hakknda inmitir.

Saîd b. Mansûr, Abd b. Humeyd, Eicb'öe Buhârî bn Cerîr, bnu’l-Münzir

ve uabu'l-Imân’da Beyhakî’nin bildirdiine göre Muhammed b. el-

Hanefiyye: "iyiliin karl ancak iyilik deil midir?"
2
âyetini açklarken: “Bu

âyet iyiyi de, kötüyü de kapsayan bir âyettir" dedi. Beyhakî: “Yani onlar için

inmitir" dedi .

3

Hatîb'in Târih'te bildirdiine göre bn Abbâs: "iyiliin karl ancak iyilik

deil midir?"4 âyetini açklarken: “Allah'n krmz bir direi vardr. Onun ucu

Ar’n direklerinden birine doru bükülmütür. Dibi de yedi kat yeryüzünün

altnda baln srtndadr. Kul: “Lâ ilahe illallah" dedii zaman balk hareket

eder. Balk hareket edince direk, direk hareket edince de Ar hareket eder.

Bunun üzerine Allah Ar'a: “Sakin ol!” buyurur. Ar: “Hayr, izzetine yemin

olsun ki «Lâ ilahe illallah» diyen kiinin geçmi bütün günahlann

balamadan durmayacam" der. Bunun üzerine Yüce Allah o kiiyi

balar .

5

bn Cerîr'in bildirdiine göre Katâde: "yiliin karl ancak iyilik deil

midir?"
6
âyetini açklarken: “Onlar hayr iledi ve hayrla mükâfatlandrldlar"

dedi .

7

.VT (SÛ * OlîSUJLi * OUSJ UCj (CÜ * Olûir

ül^-UâJ Uij * oUjkJ

"Bu iki cennetten baka iki cennet daha vardr. Öyleyken,

Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlarsnz? Renkleri

koyu yeildir. Öyleyken, Rabbinzin nimetlerinden hangisini

1

Rahman Sur. 60
2
Rahman Sur. 60

3 Buhârî (130), bn Cerîr (22/235) ve Beyhakî (9152, 9153, 9155). Hasen hadistir (Bakn:

Elbânî, Sahih Edebi'l-Müfred, 97).

4 Rahman Sur. 60
5 Haüb (5/38).

6
Rahman Sur. 60

7 bn Cerîr (22/252).
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yalanlarsnz? kisinde de durmadan fkran iki kaynak
vardr/ (Rahman Sur. 62*66 )

Abd b. Humeyd ve tanu'l-MünzVin bildirdiine göre Hasan(- Basrî): “Bu

iki cennetten baka iki cennet daha vardr"
1

âyetini açklarken: “Bu

cennetlerden akan iki kaynak vardr
"2

âyetinde zikredilen Cennetlerden

baka iki Cennet vardr" dedi.

Hennâd, bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hatim ve bn Merdûye'nir

bildirdiine göre bn Abbâs: "jülliâi
"3 ifadesini açklarken: “kisi de

yemyeildir” dedi.4

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre bn Abbâs: "jlîilA
"5 ifadesini

açklarken: “Çok yeillikten dolay siyah gibi görünmektedirler. Yani çokça

sulanmalarndan dolay siyah gibi görünmektedirler" dedi.

Firyabî, bn Ebî eybe, Hennâd, Abd b. Humeyd ve bn Cerîr’in bildirdiine

göre Abdullah b. ez-Zübeyr. "jiüliil
"6

ifadesini açklarken: “Çok sulandklar

için yemyeildirler2
’ dedi .

7

Taberânî ve bn Merdûye'nin bildirdiine göre Ebû Eyyûb der ki: “Hz.

Peygamber'e folluliahu aleyhi «esellem): "jlilliji
"8

ifadesinin açklamasn sorduumda:

"kisi de yemyeildir, mânâstdadtr" buyurdu .

9

Hennâd ve Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre Ebû Eyyûb el-Ensâri:

"jiîiliâi
"10

ifadesini açklarken: “Onlar yemyeil iki Cennettir" dedi.

bn Ebî eybe, Hennâd ve Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre Atâ b. Ebî

Rebâh: "oiüli-li
"1

ifadesini açklarken: “Onlar yemyeil iki Cennettir" dedi .

2

1

Rahman Sur. 62
2
Rahman Sur. 50

3 Rahman Sur. 64
4 Hennâd (42), bn Cerîr (22/255) ve bn Kesîr Tefsir'de (7/482) geçtii üzere bn Ebî

Hatim.
5 Rahman Sur. 64
6
Rahman Sur. 64

7 bn Ebî eybe (13/131, Hennâd (41) ve bn Cerîr (22/255).
a

Rahmân Sur. 64
9 Taberânî (4074). Heysemî, Mecmau'z-Zevâid’de (1/179) der ki: "isnadnda metruk

olan Vâsil b. es-Sâib bulunmaktadr."
10
Rahmân Sur. 64
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bn Ebî eybe ve Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Mücâhid: “jlîilili"3

ifadesini açklarken: "kisi de yemyeildir” dedi.
4

Abd b. Humeyd ve bn Cerîrîin bildirdiine göre Saîd b. Cübeyr:

ifadesini açklarken: “kisi de yemyeildir” dedi.
6

Hatîb'in el-Muttefik ve'l-Muteferrik 'te bildirdiine göre krime: "oiîiUÜ"
7

ifadesini açklarken: “kisi de yemyeildir” dedi.
8

Abd b. Humeyd ve bn Cerîr'in bildirdiine göre Ebû Sâlih: "«jlîlliÜ"
9

ifadesini açklarken: “Çok sulandklar için yemyeildirler. Nitekim çokça yeil

olan da siyaha çalar” dedi.’
0

Abd b. Humeyd ve bn Cerîr'in bildirdiine göre Mücâhid: "jliliÜ"
11

ifadesini açklarken: “Onlar (çok sulandklan için) siyahlamalardr” dedi.
11

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Mücâhid ve krime: "ûliiliâi'’
13

ifadesini açklarken: "Onlar çokça sulanmalanndan dolay siyah gibi

görünmektedirler” dediler.

Hennâd'n bildirdiine göre Dahhâk: "j&U.Ju''
14

ifadesini açklarken:

“Onlar çokça sulanmalanndan dolay siyah gibi görünmektedirler” dedi.
15

bn Ebî eybe’nin bildirdiine göre Câbir b. Zeyd "jlilUbii''
16

âyetini okudu

ve secde etti.
1

I

Rahman Sur. 64
3 bn Ebî eybe (13/132) ve Hennâd (39, 40).

3 Rahman Sur. 64

4 bn Ebî eybe (13/132).

5 Rahmin Sur. 64
6 bn Cerîr (22/257).

7 Rahman Sur. 64
8
Hatib (691).

9 Rahman Sur. 64
10 bn Cerîr (22/256).

II

Rahman Sur. 64
13

Talîku't-Ta'Iik'te (4/331) geçtii üzere Abd b. Humeyd ve bn Cerîr (22/257).

13 Rahman Sur. 64
14 Rahmin Sur. 64
15 Hennâd (43).

16
Rahman Sur. 64
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Abd b. Humeyd, bnu’l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Berâ

b. Âzib: "Akan iki pnar fkran iki pnardan daha hayrldr" dedi. Abd b.

Humeyd'in lafz ise: "Fkran iki pnar akan iki pnardan daha hayrldr”

eklindedir.

bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs:

"...Fkran ..."

2

ifadesini açklarken: "Coup akan, mânâsndadr" dedi. J

Abd b. Humeyd ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs:

"...Fkran ..."4 ifadesini açklarken: "Topran altndaki suyun çokluundan

dolay fknp akan, mânâsndadr" dedi.

Hennâd ve bn Cerîr'in bildirdiine göre krime: "...Fkran ..."5
ifadesini

açklarken: "Su ile coup akan, mânâsndadr” dedi .

6

bn Ebî eybe ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Enes: "...Fkran iki

kaynak vardr"

7

buyruunu açklarken: "Burada misk ve anber

kastedilmektedir. Dünya ahalisinin evlerine yamurun yad gibi, Cennet

ahalisi üzerine misk ve anber akar" dedi.®

Zühd'de bnu’l-Mübârek, bn Ebî eybe, Abd b. Humeyd, ibn Cerîr, bnu'l-

Münzir ve Hilye ’de Ebû Nuaym'n bildirdiine göre Saîd b. Cübeyr:

"...Fkran iki kaynak vardr"9 buyruunu açklarken: "Meyveler renginde

fkran iki kaynak vardr" dedi .

10

bn Ebî eybe ve Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Mücâhid: "...Fkran

iki kaynak vardr"
1
' buyruunu açklarken: "Hayrlar fkran iki kaynak

vardr” dedi. bn Ebî eybe’nin lafz ise: "Bütün hayrlarla” eklindedir .

1

1 bn Ebî eybe (1/361).

I
Rahman Sur. 66

3 bn Cerîr (22/259), el-tkân'da (2/47) ve Fethu'l-Bâri'de (6/322) geçtii üzere bn Ebî

Hatim.
4 Rahman Sur. 66

5 Rahman Sur. 66
6 Hennâd (97) ve bn Cerîr (22/257).

7 Rahman Sur. 66

“bn Ebî eybe (4/518).

9 Rahman Sur. 66
10
bnu'l-Mübârek (1553), ibn Ebî eybe (13/133), ibn Cerîr (22/259) ve Ebû Nuaym

(4/286).
II

Rahman Sur. 66
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U4J

"çlerinde her türlü meyve, hurma ve nar vardr/'
(Raimân Sur. 68)

bn Ebî Hâtim ve bn Merdûye'nin bildirdiine göre bn Abbâs: "çlerinde

her türlü meyve, hurma ve nar vardr"

2

âyetini açklarken: "Orada, "Her

meyveden çift çift vardr" 5 dedi.

Abd b. Humeyd, Hâris b. Ebî Usâme ve bn Merdûye'nin bildirdiine göre

Ömer b. el-Hattâb der ki: Yahudi'lerden baz kiiler Resûlullah’a (saiisiiehu Bieyh

vrafem) gelerek: "Ey Muhammedi Cennette meyve var mdr?" diye sordu.

Resûlullah Maiiahu aleyhi «selem): "Evet içlerinde her türlü meyve vardr. Hurma da

vardr, nar da vardr

"

buyurdu. Yahudiler: "nsanlar orada dünyada da

yedikleri gibi yiyecekler mi?" deyince: "Evet, kat kat daha fazla yiyecekler"

buyurdu. Yahudiler "Peki ihtiyaç giderecekler mi?" diye sorunca da: "Hayr,

gidermeyecekler, fakat terleyeceklerdir. Bu ekilde de Allah karnlarndaki eziyet

verici eyleri yok edecektir" buyurdu/

bnu’l-Mübârek, bn Ebî eybe, Hennâd b. es-Serî, Sifatu'l-Cenne'de bn

Ebi'd-Dünyâ, bnu'l-Münzir, ibn Ebî Hâtim, Azamide Ebu'-eyh, Hâkim ve el-

Ba's ve'n-Nuûr'öa Beyhakî'nin bildirdiine göre bn Abbâs der ki:

Cennetteki hurma aaçlarnn gövdeleri yeil zümrüt, dallan krmz altndr.

Yapraklar da Cennet ahalisinin giyeceidir. Cennet ahalisinin gömlekleri ve

elbiseleri onlardandr. Meyveleri küp gibi olup sütten daha beyaz, baldan

daha tatl ve tereyandan daha yumuaktr. Ayn zamanda çekirdei de

yoktur .

5

bn Ebî eybe, Hennâd b. es-Serî ve Beyhakî’nin bildirdiine göre Selmân

bir çöp alarak: "Eer Cennette bunun gibisini arayacak olursan bulamazsn"

dedi. Ona: "Hurmalar ve aaçlar nerededir?" denilince: "Onlann gövdeleri

1 bn Ebî eybe (13/132).
1
Rahman Sur. 68

3 Rahman Sur. 52
4 Abd b. Humeyd Muttlehab (35), cl-Mctâlibu'l-Âliye'de (5184) geçtii üzere Hâris b.

Ebî Usâme. Muntehab'n muhakkiki: "isnad çok zayftr" demitir.
5 bnu'l-Mübârek (1488), Hennâd (99), bn Ebi'd-Dünyâ (51), bn Kesîr Tefsir'de

(7/482) geçtii üzme bn Ebî Hâtim, Ebu'-eyh (576), Hâkim (2/475, 476, ’sahüt") ve

Beyhaki (311).
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inci ve altndandr. Meyveleri de en yüksek yerlerindedir" dedi .

1

Ibn Merdûye'nin Ebû Saîd el-Hudri'den bildirdiine göre Resûlullah'a

(salBBhu aleyhi »ailem) Cennet hurmalar sorulunca, Resûlullah (sallllahu aleyhi vesellem):

"Onlarn gövdeleri gümü, dallan alhn ve yapraklan da giyecektir. Yükü ise

meyveleridir. Onlar sütten daha beyaz, tereyandan daha yumuak ve bal

peteinden daha tatldr" buyurdu.

bn Ebî Hâtim ve bn Asâkiriin Ebu Saîd el-Hudri'den bildirdiine göre Hz.

Peygamber (sellallthu aleyhi veseHem):
"
Cennete baktmda oradaki narlardan bir

tanesinin semer vurulmu deve kadar olduunu gördüm

"

buyurmutur.

2

bn Ebi'd-Dünyâ'nn Sifatu'l-Cenne'de bildirdiine göre bn Abbâs:

"Cennet meyvelerinden bir meyvenin uzunluu on iki arndr ve çekirdei de

yoktur" demitir.
3

Taberânî ve uabu'l-mân’da Beyhakî’nîn bildirdiine göre bn Abbâs nar

yerken düürdüü taneyi de alp yerdi. Ona: "Niçin öyle yapyorsun?"

denilince: "Bana bildirildiine göre her nar, Cennetten bir nar tanesi ile

alanr. Belki de o tane budur" cevabn verdi .

4

et-Tbbu'n-NebevVâe bnu's-Sünnî, bn Adiy, bn Asâkir ve Deylemî'nin bn

Abbâs'tan bildirdiine göre Resûlullah (sBiaiiahu aleyhi »ailem): "Sizin bu

narlannzdan hiçbir nar yoktur ki mutlaka Cennetten bir nar tanesi ile

alanr" buyurmutur.

*

"Onlarda huylan güzel, yüzleri güzel dilberler vardr."
(Rahman Sur. 70)

bnu'l-Münziriin bildirdiine göre Mücâhid: 'Onlarda huylar güzel,

yüzleri güzel dilberler vardr*5 âyetini açklarken: "Burada kadnlar,

kastedilmektedir" dedi.

1 bn Ebî eybe (13/333), Hennâd (98) ve Beyhakî (8147).

2 bn Kesîr Tefsîr'dc (7/382) geçtii üzere bn Ebî Hatim ve bn Asâkir (19/372).

3 bn Ebi'd-Dünyâ (124).

4 Taberânî (10611) ve Beyhakî (5960). Heysem, Mecmau’z-Zevâid’de (5/45) der ki:

"Ravileri Sahîh' in ravileridir."

5 Rahman Sur. 70
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bn Ebî eybe ve Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre Ebû Sâlih: "Onlarda

huylar güzel, yüzleri güzel dilberler vardr"

1

âyetini açklarken: “Burada

Cennet bâkireleri kastedilmektedir" dedi.
1

Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd ve bn Cerîr ‘in bildirdiine göre Ebû Sâlih:

"jUp- 6r^- ^â"

3

âyetini açklarken: “Onlarda huylan güzel, yüzleri güzel

dilberler vardr, mânâsndadr” dedi/

bnu'l-Mübârek’in Zühd'de bildirdiine göre Evzâî: "Onlarda huylar

güzel, yüzleri güzel dilberler vardr"3 âyetini açklarken: “Burada kötü

konumayan, kskanmayan ve eziyet vermeyen kadnlar kastedilmektedir”

dedi.
6

bn Ebî eybe, Sifatu'l-Cenne'öe bn Ebi'd-Dünyâ, bnu'l-Münzir, bn Ebî

Hâtim ve bn Merdûye, bn Mes’ûd'dan bildirir: Her müslüman için güzel

huylu ve güzel yüzlü bir e vardr. Her ein de dört kaps olan bir çadn

vardr. Her gün o çadra daha öncekilere hiç benzemeyen hediye ve ikramlar

getirilir. O eler kibirlenmeyen, sana soluna (bakalarna) bakmayan,

azlan kötü kokmayan ve kendisi de kötü kokmayan elerdir. Onlar

muhafaza edilen yumurtalar gibi olan Hûri'l-yn'lardr.
7

bn Merdûye baka bir kanalla merfû olarak bn Mes'ûd'dan aynsn

bildirir.

bn Ebî eybe ve bn Merdûye'nin Enes'ten bildirdiine göre Hz.

Peygamber (sBiiaiiahu aleyhi yenikli}: "Hûri'l-ynler Cennette ark söyleyerek: «Biz

huylan güzel, yüzleri güzel dilberleriz. erefli eler için saklanldk» derler"

buyurdu.
8

bn Cerîr, Taberânî ve bn Merdûye'nin bildirdiine göre Ümmü Seleme

1

Rahman Sur. 70
1 bn Ebî eybe (13/133).

3 Rahman Sur. 70
A Abdurrezzâk (2/266).

5 Rahman Sur. 70
6
bnu'l-Mübârek (1539).

7 bn Ebî eybe (13/133) ve bn Ebi'd-Dünyâ (320). Zayf ve mevkûf hadistir (Bakn:

Elbânî, Datfet-Terîb, 2196).
8 bn Ebî eybe (13/106). Sahîh hadistir (Bakn: Elbânî, Sahîh el-Câmi', 1598).
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der ki: “Ya Resûlallah! Allah’n: "j* buyruunu açklar msn?"

dediimde: "Hûri, ifadesi beyaz, yn ifadesi ise iri gözlü demektir. Hurilerin

kirpik uçlan ahin kanad gibidir." Baka bir lafzda ise: "Kirpik uçlan ahin

kanad gibidir” buyurdu. "Ya Resûlallah! «Onlar sakl inci gibidirler»

buyruunu açklar msn?" dediimde: "Onlar hiçbir elin demedii

istiridyenin içindeki effaf inci gibidirler, mânâsndadr" buyurdu: "Ya

Resûlallah! Allah'n: «Onlar, gün yüzü görmemi yumurta gibi

bembeyazdr» 2 buyruunu açklar msn?" dediimde: "Onlar yumurta

zannn incelii gibi bir incelie sahiptir" buyurdu. “Ya Resûlalla! «Onlar sanki

yakut ve mercandn»

3

buyruunu açklar msn?" dediimde: "Onlar hiçbir

elin demedii istiridyenin içindeki effaf inci gibidirler

"

buyurdu. "Ya

Resûlallah! buyruunu açklar msn?" dediimde: “Onlann

huylan ve yüzleri güzeldir anlamndadr" buyurdu. "Ya Resûlallah! "ÇI33I l#-"
5

buyruunu açklar msn?” dediimde: "Bunlar, dünyada iken gözleri çapakl

ve saçlan aarm olarak ruhlan alnan kadnlardr. Allah anlan bu yallktan

sonra bekâr kzlar olarak yaratacaktr. Uruben ifadesi aklar ve sevgililer

mânâsndadr. Etrâben ifadesi ise hepsi de ayn yatadr, mânâsndadr"

buyurdu. "Ya Resûlallah! Dünya kadnlan m yoksa Hûri'l-yn'ter mi daha

üstündür?" dediimde: "Dünya kadnlannn Hûri'l-ynlere olan üstünlüü

elbise yüzünün astara olan üstünlüü gibidir" buyurdu. "Ya Resûlallah! Dünya

kadnlan niçin daha üstündür?" diye sorduumda ise öyle buyurdu:

"Onlar namazlan, oruçlan ve Allah'a kar yaptklan ibadetlerinden dolay

daha üstündür. Allah onlann yüzüne nur, bedenlerine ipekler giydirmitir.

Onlann tenleri beyaz ve elbiseleri yeildir. Taklan san, buhurluldan inci ve

taraklan altndandr. Onlar: «Bilmi olunki, biz asla ölmeyecek olan kalclanz.

Biz asla çirkinlemeyecek güzelleriz. Biz asla (elerini brakp) göçmeyecek olan

mukimleriz. Biz asla öfkelenmeyen, elerinden raz olanlanz. Biz kimin olursak

ve kim bizim olursa ona ne mutlu!» derler." Ben: "Ya Resûlallah! Kadn

dünyada iken iki, üç veya dört kiiyle evlenmekte ve sonra ölmektedir.

Kadnn ve dört einin Cennetlik olmas durumunda bu dört kiinden hangisi

1

Vâka Sur. 22
2
Saffât Sur. 49

3 Rahman Sur. 58

4 Rahman Sur. 70

5 Vâka Sur. 37
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kadnn kocas olacaktr?" dediimde: "Kadn dört kocas arasnda muhayyer

braklacaktr. O en güzel ahlâkl olan seçecek ve: «Ey Rabbim! Bu, dünyada

iken bana kar en iyi davranand. Beni onunla evlendir» diyecektir. Ey Ümmü
Seleme! Güzel ahlâk dünya ve âhiretin hayrdr" buyurdu .

1

"Onlar, çadrlara kapanm hurilerdir." (Raknân Sur. 72)

bn Merdûye ve Beyhakî'nin Ba's*da Enes’ten bildirdiine göre Resûlullah

[saiiaiiahu aleyhi reselimi) öyle buyurmutun “sra (Miraç) gecesi götürüldüüm zaman

Cennette, içinde inciden, yeil zebercedden ve krmz yakuttan çadrlar olan

Beydah denilen yere sokuldum. Bana: «Allah'n selam üzerine olsun, ya

Resûlallah)!» denilince: «Ey Cibril! Bu sesler de nedir?» dedim. Cibril:

«Bunlar, çadrlara kapanm olan ve sana selam vermek için Rablerinden izin

isteyen hurilerin sesidir»" dedi. Rableri onlara izin verince: "Bizler raz olanlar

ve asla öfkelenmeyenlenz. Bizler mukîm olanlarz -baka bir lafzda ise:

"
Kabalarz " eklindedir- asla gidici deiliz, demeye baladlar." Sonra

Resûlullah (uiiaUohu *yhi vesilem): "Onlar, çadrlara kapanm hurilerdir"
2
âyetini

okudu .

3

Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu’l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine

göre bn Abbâs: "ç&J ^ âyetini açklarken: “Huri, ifadesi beyaz,

maksûrat ifadesi kapanm, hiyâm ifadesi ise inciden evler mânâsndadr”

dedi .

4

bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre bn Abbâs:

"Hûri, ifadesi gözbebekleri siyah olan mânâsndadr" demitir.

5

Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre Mücâhid: "Onlar, çadrlara kapanm
hurilerdir"

6
âyetini açklarken: "Evlerinden dar çkmazlar mânâsndadr"

1 bn Cerîr (19/539, 542, 22/263, 304) ve Taberânî 23/367 (870, lafz kendisinindir).
2
Rahman Sur. 72

3 Boyhakî (376).

4 bn Cerîr (22/264, 266, 268).

5 bn Cerîr (22/303), Fethu'l-Bâri'de (8/624) geçtii üzere bn Merdûye ve Talîku't-

Ta'lîk'te (4/333, 334) geçtii üzere bn Ebî Hatim.
6
Rahmân Sur. 72
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dedi.

Abd b. Humeyd ve bn Cerîr’in bildirdiine göre Hasan(- Basrî): "Onlar,

çadrlara kapanm hurilerdir"' âyetini açklarken: “Onlar çadrlarna

kapanan ve yollarda dolamayanlardr. Hiyâm ifadesi de: “çi oyulmu inci

mânâsndadr” dedi .

2

ibn Ebî eybe, Hennâd b. es-Seriy ve ibn Cerîr'in bildirdiine göre

Mücâhid: "Onlar, çadrlara kapanm hurilerdir
"

3

âyetini açklarken: “Onlarn

kapleri, gözleri ve nefisleri kocalan için kapanmtr. Onlar inciden evler

içindedirler ve kocalarndan bakalarn istemezler2
' dedi/

Hennâd’n bildirdiine göre Dahhâk: "Onlar, çadrlara kapanm
hurilerdir

"5 âyetini açklarken: “Onlar inciden evler içine kapanmtr" dedi .

6

Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in Ebu'l-

Ahvas'tan bildirdiine göre Ömer b. el-Hattâb: j âyetindek

hiyâm ifadesinin ne demek olduunu biliyor musunuz? Hiyâm ifadesi iç

oyulmu inci demektir" dedi .
7

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bn Mes’ûd'dan bildirdiine göre Hz

Peygamber (ubUu aByhi vralkra): “Hiyâm ifadesi içi oyulmu inci demektir''

buyurmutur .

8

bn Ebî eybe, Abd b. Humeyd, Sifatu'l-Cenne'de bn Ebi'd-Dünyâ, bn

Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve Ba's'da Beyhakî'nin bildirdiine göre

bn Abbâs: "Onlar, çadrlara kapanm hurilerdir
"9 âyetini açklarken:

“Burada çadrlarla inciden evler kastedilmektedir. Her ev dört fersaha dört

fersah geniliinde olup içi oyulmu bir inciden yaplmtr. Onun, altndan

1

Rahmân Sur. 72
2 bn Cerîr (22/267, 271).

3 Rahman Sur. 72
4 bn Ebî eybe (13/568, 569), Hennâd (17) ve bn Cerîr (22/265).

5 Rahmân Sur. 72
6
Hennâd (15).

7 bn Cerîr (22/268, 269).
8 bn Cerîr (22/272).

9 Rahmân Sur. 72
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dört bin kap kanad vardr" dedi.’

Abdurrezzâk, Zühd'e zevaid olarak Abdullah b. Ahmed, bnu’l-Münzir ve

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Ebu'd-Derdâ: “Hayme ifadesi büyük

incilerden yetmi kaps olan inciden bir ev demektir" dedi .

1

bn Ebî eybe ve bn Cerîr*in Ebu'l-Miclez'den bildirdiine göre Resûlullah

(ufiabhu aleyhi raetiem): "Onlar, çadrlara kapanm hurilerdir
"3 âyetini açklarken:

"Burada içi oyulmu inciden evler kastedilmektedir" buyurmutur .

4

Müsedded, bn Ebî eybe, Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bnu'l-Münzir'in

bildirdiine göre bn Mes'ûd: “Onlar, çadrlara kapanm hurilerdir"5 âyetini

açklarken: "Onlar içi oyulmu inciden evler içine kapanmtr, mânâsndadr"

dedi .

6

bn Ebî eybe, Abd b. Humeyd, Buhârî, Müslim, Tirmizî, bn Merdûye ve

BaVda Beyhakî'nin Ebû Mûsa el-E’arî'den bildirdiine göre Hz. Peygamber

(taibAahu aleyhi yeseitem): "Çadr, içi oyulmu bir incidir ve yükseklii altm mildir.

Mümin için bu çadrn her köesinde birbirlerini görmeyen bir huri vardr.

Mümin onlar bir bir dolar" buyurmutur .

7

bn Ebî eybe ve Hennâd'n Ubeyd b. Umeyr'den bildirdiine göre

Resûlullah (sBialiahj aleyhi vesellem): "Cennette derece olarak en düük olan kiinin

,

odalar da, kaptlar da kendisinden olan tek parça inciden bir evi vardr"

buyurmutur.

8

Hennâd b. es-Seriy’in bildirdiine göre Sâbit el-Bunânî der ki: Ben Enes b.

Mâlik'in yannda iken, Ebû Bekr isimli olu bir gazveden geldi. Enes ona

sorunca olu öyle anlatt:

1 bn Ebî eybe (13/133- 135), bn Ebi'd-Dünyâ (328), bn Cerîr (22/268, 269), bn Kesîr

Tefsir 'de (7/484) geçtii üzere bn Ebî Hatim ve Beyhakî (333, 393).

1
Abdullah b. Ahmed (sh. 233) ve bn Kesîr Tefsir'de (7/483) geçtii üzere bn Ebî

Hatim.
3 Rahman Sur- 72

4 bn Ebî eybe (13/134) ve bn Cerîr (22/271, 272).

5 Rahman Sur. 72
6
el-Metâlibu'l-Âliye'de (4132) geçtii üzere Müsedded, bn Ebî eybe (13/134)ve bn

Cerîr (22/268).

7 bn Ebî eybe (13/105, 106), Buhârî (3243, 4879), Müslim (2838), Tirmizî (2528) ve

Beyhakî (332).
8 bn Ebî eybe (13/110) ve Hennâd (126).
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Sana arkadamz filandan haber vereyim mi? Biz gazvede iken o yürüdü

ve: "Vay ailem, vay ailem!" diye barmaya balad. Biz ona bir eylerin

göründüü sanarak yanna gidip ne olduunu sorduumuzda öyle anlatt:

Ben kendi kendime "ehit olup da Allah beni Hûri’l-yn ile evlendirinceye

kadar evlenmeyeceim” diyordum. Uzun zaman geçip te ehit olmaynca

yine kendi kendime: "Gazveden geri döndüüm zaman evleneceim” dedim

Rüyamda bana bir kii gelip: "Gazveden döndüümde evleneceim” diyen

kii sen misin? Kalk, Allah seri Hûri'l-yn ile evlendirdi” dedi. Bunun üzerine

onunla beraber çok aaçlan olan bir bahçeye gittim. Orada on kz vard ve

her biri bir i tutmutu- Daha önce iyi ahlâk ve güzellikte onlar gibisini

görmemitim. Onlara: "Hûri'l-yn sizden biri midir?" dediimde: "Hayr bir.

onun hizmetçisiyiz, o ileridedir” dediler. Yoluma devam ettim ve önceki

bahçeden daha çok aaçl ve daha güzel bir bahçeye vardm. Orada yirmi kr

vard ve her biri bir i tutmutu. Önce gördüüm on kii iyi ahlâk ve güzellik

olarak bunlarn yannda hiçbir ey deildi. Onlara: "Hûri'l-yn sizden biri

midir?” dediimde: "Hayr biz onun hizmetçisiyiz, o ileridedir” dediler.

Yoluma devam ettim ve yine önceki bahçeden daha çok aaçl ve daha güzel

bir bahçeye geldim. Orada krk kz vard ve her biri bir i tutmutu. Onlardan

önce gördüüm on kii ve yirmi kii iyi ahlâk ve güzellik olarak bunlarn

yannda hiçbir ey deildi. Yine onlara: "Hûri'l-yn sizden biri midir?”

dediimde: "Hayr biz onun hizmetçisiyiz, o ileridedir” dediler. Yoluma

devam ettim ve içi oyulmu bir yakutun yanna vardm. çinde, üzerinde bir

kadnn bulunduu bir divan vard. Kadnn yan taraf divann dna tamt.
Ona: "Hûri'l-yn sen misin?” dediimde: "Evet benim, merhaba” dedi. Yanna

gidip elimi ona doru uzatnca: "Yava ol, sende daha ruhtan bir eyler var.

Ancak bugün yanmzda iftar edeceksin” dedi."

Adam anlattklarn bitirince bir münadi: "Ey Allah'n süvarileri, atlannza

binin!” diye çanda bulundu. Bunun üzerine ben bu adama ve Güne'e

bakmaya baladm. Biz dümanlann karsnda saf tutmutuk. Adamn

anlattklarn hatrlyordum. Adamn ba m daha önce yere dütü, yoksa

Güne mi daha önce batt, bilmiyorum.” Bunun üzerine Enes: "Allah'n

rahmeti onun üzerine olsun” dedi .

1

bn Ebî eybe'nin bildirdiine göre krime: "Onlar, çadrlara kapanm

1

Hennâd (25).
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hurilerdir"
1

âyetini açklarken: “Burada çadrlarla içi oyulmu inciler

kastedilmektedir" dedi .

2

bn Ebî eybe ve bn Cerîr, Dahhâk’tan aynsn bildirir.
5

bn Ebî eybe, Hennâd ve bn Cerîr'in bildirdiine göre Amr b. Meymûn:

“Çadr içi oyulmu bir incidir" dedi .

4

bn Ebî eybe, Hennâd ve bn Cerîr’in bildirdiine göre Mücâhid: “Çadr içi

oyulmu bir incidir” dedi .
5

bn Ebî eybe’nin bildirdiine göre Ebû Hureyre der ki: “Mümin kiinin

Cennetteki kona ncidendir ve içinde krk evi vardr. Orta yerinde meyveleri

elbiseler olan bir aaç vardr. Mümin o aaca gidip parmayla inci ve

yakutlarla süslenmi yetmi elbise alacaktr.”
6

bn Ebî eybe ve bn Cerîr'in bildirdiine göre Muhammed b. Ka'b el-

Kurazî: "Onlar, çadrlara kapanm hurilerdir" 7
âyetini açklarken: “Cibinlikler

içinde kapanm huriler vardr, mânâsndadr” dedi .

8

ta

"Onlara, elerinden önce ne bir insan, ne bir cin

dokUnmUtUr." (Rahman Sur. 74)

bn Ebî eybe ve bn Cerîr'in bildirdiine göre Muhammed b. Ka'b el-

Kurazî: "Onlar, çadrlara kapanm hurilerdir"9 âyetini açklarken: “Cibinlikler

içinde kapanm huriler vardr mânâsndadr” dedi .

10

1

Rahmin Sur. 72
2 bn Ebî eybe (13/135).

3 bn Ebî eybe (13/136) ve bn Cerîr (22/270).

4 bn Ebî eybe (13/135) Hennâd (52) ve bn Cerîr (22/270).

5 bn Ebî eybe (13/136), Hennâd (17, 154) ve bn Cerîr (22/269, 270).
6 bn Ebî eybe (13/129).

7 Rahman Sur. 72
8 bn Ebî eybe (13/135) ve bn Cerîr (22/270). Çok zayf hadistir (Bakn: Elbânî, Daîf

et-Terîb, 2214).

9 Rahman Sur. Tl
10 bn Ebî eybe (13/135) ve bn Cerîr (22/270). Çok zayf hadistir (Bakn: Elbânî, Daîf

et-Terîb, 2214).
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Hennâd'n bildirdiine göre a'bî: "Onlara, elerinden önce ne bir insan,

ne bir cin dokunmutur" 1

âyetini açklarken: "Yaratldmz zamandan ben

ne bir insan, ne bir cin dokunmutur, mânâsndadr" dedi .

2

Hennâd’n bildirdiine göre Hibbân b. Ebî Cebele: "Dünya ahalisinin

kadnlan, dünyadaki amellerinden dolay Hûri'l-yn'den daha üstündürler"

dedi .

3

*
' *

"Cennetlikler orada yeil yastklara ve harikulade ilemeli

döeklere yaslanrlar." (R&kmân Sur. 76)

Firyabî, bn Ebî eybe, Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bnu'l-Münzir'in

bildirdiine göre bn Abbâs: "...Orada yeil yastklara... yaslanrlar"

buyruunu açklarken: "En üstün meclislerin yastklanndan, yataklanndan ve

yayglanndan daha güzeline oturup yaslanrlar, mânâsndadr" dedi/

bn Ebî eybe, Hennâd ve bn Cerîrîin bildirdiine göre Dahhâk: "Refref

ifadesi meclis, abkarî ifadesi ise zerâbiy, yani yayg mânâsndadr" dedi.

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Ali b. Ebû Tâlib: "Cennetlikler orada

yeil yastklara... yaslanrlar"5 buyruunu açklarken: "Burada en üstün

meclisler kastedilmektedir" dedi.

bn Ebî eybe, Hennâd, Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bnu’l-Münzir'in

bildirdiine göre Mücâhid: "Cennetlikler orada yeil yastklara ve harikulade

ilemeli döeklere yaslanrlar"
6 buyruunu açklarken: "Burada en üstün

meclisler ve kaln ipekler kastedilmektedir" dedi .

7

bn Ebî eybe, Abd b. Humeyd ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre

Hasan(- Basrî): ^ J£ ^£!u"
a
âyetini açklarken: "Burada

* " “ ' 0 *

1

Rahman Sur. 74

2 Hennâd (22).

3 Hennâd (23).

4
îbn Ebî eybe (13/137) ve bn Cerîr (22/274, 275).

5 Rahmân Sur. 76
6
Rahmân Sur. 76

7 bn Ebî eybe (13/137), Hennâd (83) ve bn Cerîr (22/277).
g
Rahmân Sur. 76
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refref ifadesi ile yere serilen yayg, abkarî ifadesi ile güzel hallar”

kastedilmektedir*' dedi .

1

bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hatim ve el-Ba's ven'Nuûr'da

Beyhakî'nin deiik kanallarla bildirdiine göre bn Abbâs: " jrfc Js.

kjj&i”

3

âyetini açklarken: "Burada refref ifadesi ile meclis, abkarî ifadesi

ile yere serilen yayglar kastedilmektedir” dedi .

3

Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd ve bn Cerîrîin bildirdiine göre Katâde:

"jUn- tsjbi-s JO» Js âyetini açklarken: "Burada refref ifadesi ile

yeillii olan meclisler, abkarî ifadesi ile yere serilen yayglar

kastedilmektedir” dedi .

5

bnu’l-Münzirîin bildirdiine göre Âsim el-Cahderî: Js

buyruunu açklarken: "Burada refref ifadesi ile yastklar kastedilmektedir”

dedi.

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre bn Abbâs bu âyeti açklarken:

"

Refref

ifadesi bahçe, abkarî ifadesi ise yere serilen yayglar, mânâsmdadr" dedi.

bn Ebî eybe, Zühd'de Hennâd, Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bnu'l-

Münzir'in bildirdiine göre Saîd b. Cübeyn "Refref ifadesi Cennet

bahçelerinden bir bahçe, abkarî ifadesi ise yere serilen yayg mânâsmdadr"

dedi .

6

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Ebû Bekr b. Ayya der ki: "Fasih biri ve

Basra'l olan Züheyr el-Furkubî bu âyeti: "jLa» «jjtij" eklinde

okurdu.

bnu'l-Enbârî Mesâhifte ve Hâkim'in Ebû Bekre’den bildirdiine göre Hz.

Peygamber (uUiahu deyfi mei«m) bu âyeti: "jLo* ,5^4*3 JaH- Js "eklinde
0 '' 0 0

1 bn Ebî eybe (13/137).

1 Rahman Sur. 76
3 bn Cerîr (22/274, 276), el-tkân 'da (2/47) geçtii üzere bn Ebî Hâtûn ve Beyhakî

(338, 347).

4 Rahman Sur. 76
s Abdurrezzâk (2/267) ve bn Cerîr (275- 277).

6 bn Ebî eybe (13/136), Hennâd (81) ve bn Cerîr (22/273, 276).
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okumutur.
1

bn Merdûye'nin bildirdiine göre bn Abbâs: "Rabbinin makamndan

korkan kimseye iki cennet vardr"' âyetini okuyup iki Cennet arasnd aki

üstünlüü zikrettikten sonra: "Bu iki cennetten baka iki cennet daha

vardr"3 âyetini okudu. "O iki cennet koyu yeil renktedir
"4

âyetini açklarken

öyle dedi: “Onlar yemyeildirler. “kisinde de durmadan fkran iki kaynak

vardr."5 Onlar da: "...Akan iki kaynak vardr."6 Yine "çlerinde her türlü

meyve, hurma ve nar vardr"7 kisinde de "...Her meyveden çift çift vardr...

Onlarda huylar güzel, yüzleri güzel dilberler vardr."8 Onlarda "gözlerini

yalnz elerine çevirmi güzeller var ki, bunlardan önce onlara ne insan, ne

de cin dokunmutur."9 Onlar orada "...Yeil yastklara ve harikulade

ilemeli döeklere yaslanrlar."10 Onlar "Orada, örtüleri parlak atlastan

yataklara yaslanrlar ...”
11

Yani saf ipekten yataklara yaslanrlar. Abkari ifadesi

de yere serilen yaygdr."

J**l ^ iip pl ljl

"Azamet ve ikram sahibi Rabbinin ad yücedir."
(Rahman Sur. 78)

Edeb'öe Buhârî, Tirmizî, bn Merdûye ve el-Esmâ ve's-Sfât ' ta Beyhakî'nin

Muâz b. Cebel'den bildirdiine göre Resülullah(saaatWuB4*yhvsMiiefn) bir kiinin: “Yâ

Zel-celâli vel-ikrâm" dediini iitince: "Dua kaplan sana açld, istekte bulun"

'

Hâkim (2/250, 'sahih'). Zehebî: "Bu munkat bir hadistir. Âsim ise Ebû Bekre'ye

yetiememitir" dedi.
2 Rahman Sur. 46
3 Rahman Sur. 62
4 Rahman Sur. 64

5 Rahman Sur. 66
6
Rahman Sur. 50

7 Rahman Sur. 68
8
Rahman Sur. 52, 70

9 Rahman Sur. 74
10
Rahmin Sur. 76

11

Rahmin Sur. 54
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buyurdu.’

ibn Ebî eybe, Ahmed, Ebû Dâvud, Nesâî ve el-Esmâ ve's-Sfât'ta Beyhakî,

Enes’ten bildirir Resûlullah Maiiehu aleyhi meiM ile beraber bir halkada

oturmaktaydm. Bir kii de namaz klyordu. Bu kii rüku ve secde ettii

zaman ehadet getirip: “Allahm! Senden istiyorum, hamd ancak sanadr.

Senden baka ilah yoktur, sen teksin ve ortan yoktur. Sen bolca veren,

gökleri ve yeri yaratansn ey Celal ve kram sahibi! Ey Hayy ve ey Kayyum!

Senden istiyorum" diye dua etti. Bunun üzerine Resûlullah (»ieiiahu aleyhi vueliem):

"üphesiz ki bu kii, Allah'a, kendisiyle dua edildiinde kabul ettii ve

kendisiyle istendiinde verdii sm-i A'zam ile dua etti" buyurdu .

2

Müslim, Ebû Dâvud, Tirmizî, bn Mâce ve Beyhakî, Sevbân'dan bildirir.

Resûlullah (sadahahu Beyh «esdicm) namaz bitirdii zaman üç defa istifar edip:

"Allahümme ente's-selam ve minke's-selam, Tebarekte ya Zel-celali vel-ikram

(-Allahml Sen selamsn, dünya ve âhiret selameti de senin yardm ve

inayetinledir. Sen mukaddessin, ey celal ve ikram sahibi!)" diye dua ederdi .

3

bn Merdûye'nin Enes’ten bildirdiine göre Resûlullah (saiBiiahu aleyhi veseiiem): "Ya

Zel-Celali vel-ikram duasna devam edin. Çünkü bunlar Allah'n büyük

isimlerindendir" buyurmutur.

ibn Merdûye'nin bn Ömer’den bildirdiine göre Hz. Peygamber (sallaYlahu aleyhi

metan): "Ya Zel-celali vel-ikram duasna devam edin " buyurmutur.

4

Ahmed, Nesâî ve bn Merdûye'nin Rabîa b. Âmiriden bildirdiine göre

Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi vassiism): "Ya Zel-celali vel-ikram duasna devam edin"

1

Buhârî (725), Tirmizî (3527) ve Beyhakî (158, 270). Zayf hadistir (Bakn: Elbânî, Daîf

Sünen et-Tirmizî, 706).
1 bn Ebî eybe (10/272) Ahmed 20/61, 21/192 (12611, 13570), Ebû Dâvud (1495),

Nesâî, (1299) ve Beyhakî (28, 34, 271), Hasen hadistir (Bakn: Elbânî, Sahih Sünen Ebî

Dâvud, 1326).

3 Müslim (591), Ebû Dâvud (1513), Tirmizî (300), Nesâî (1336), ibn Mâce (928) ve

Beyhakî (2/183).

4
Zeylaî, Tahrîc Ahâdisi'l-Keaf (3/396) geçtii üzere bn Merdûye. Hâfz isnâd

zayfbr"demitir.
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buyurmutur .

1

Urmizî ve bn Merdûye'nin Enes'ten bildirdiine göre Resûlullah {uUUw aeyii

«sefan): "Ya Zel-celali vel-ikram duasna devam edin" buyurmutur .

2

1

Ahmed 29/138 (17596) ve Nesâî, S. el-Kübrâ (7716, 11563). Müsned'in muhakikleri:

"snâd zayftr" demilerdir.
2

Tirmizî (3524, 3525) ve Zeylaî, Tahric Ah&disi'l-Keâf (3/396) geçtii üzere Tbn

Merdûye. Hasen hadistir (Bakn: Elbânî, Sahih Sünen el-Tirmizî
,
2797).



VAKIA SÛRES
bnu’d-Durays, Nehhâs, bn Merdûye ve DelâiVde Buhârî'nin bildirdiine

göre bn Abbâs: “Vâka Sûresi, Mekke'de inmitir” dedi .

1

bn Merdûye, bnü'z-Zübeyr'den aynsn bildirir.

Ebû Ubeyd Fedâil'öe bnu'd-Durays, Hâris b. Ebî Usâme, Ebû Ya'la, bn

Merdûye ve uabu'l-mân’da Beyhakî’nin bn Mes'ûd’dan bildirdiine göre

Resûlullah (ahlata aleyhi vesdbn): "Kim her gece Vaka Sûresini okursa ona asla

fakirlik isabet etmez" buyurmutur .

2

bn Asâkir'in bn Abbâs'tan bildirdiine göre Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi melBm):

"Kim her gece Vaka Süresini okursa ona asla fakirlik isabet etmez"

buyurmutur.

3

ibn Merdûye’nin Enes'ten bildirdiine göre Resûlullah (saiiaMu Btayh veseHem):

"Vaka Sûresi zenginlik sûresidir. Onu okuyun ve çocuklarnza Öretin"

buyurmutur.

Deylemî'nin Enes’ten bildirdiine göre Resûlullah (selidlahu aleyhi «allem)

"Kadnlarnza Vaka Sûresini öretiniz. Zira o, zenginlik getiren bir sûredir"

buyurmutur/

Ebû Ubeyd’in Süleyman et-Teymî'den bildirdiine göre Hz. Âie kadnlara:

“Sizden biriniz Vaka Sûresini okumaktan aciz olmasn” demitir.
5

Abdurrezzâk, Ahmed, bn Huzeyme, bn Hibbân, M. el-Evsat'ta Taberânî

ve Hâkim'in Câbir b. Semure’den bildirdiine göre Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi rassiiem)

1

bnu'd-Durays (17, 18), Nehhâs (sh. 749) ve Beyhakî (7/142- 144).

2
Ebû Ubeyd (sh. 138), bnu'd-Durays (226), Hâris b. Ebî Usâme, Buye (720), el-

Metal ibu ’l-Â l iye 'de (4133), Tahrîcu'l-Keafta (3/411, 412) ve bn Kesîr Tefsir’de (7/487)

geçtii üzere Ebû Ya'la ve Beyhakî (2498). Elbânî, es-Silsiletu d-Da'îfe'de (289) hadisin

zayf olduunu söylemitir.

3 bn Asâkir (36/444).

4 Deylemî (405). Zayf hadistir (Bakn: Elbârû, Da'îfu’l-Câmi'. 3730).

5 Ebû Ubeyd (sh. 138, 139).
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sabah namaznda Vaka Sûresini ve (uzunluk olarak) buna benzer sûreleri

okurdu .

1

bn Asâkir'in bildirdiine göre bn Abbâs: Resulullah (»iaiihu aleyhi mdiem) Vâka,

Hâkka, Nebe’, Nâziât, Tekvîr ve nfitâr sûrelerinin devaml olarak okunmasn

buyurmutur. Yallk bunlarla uçup gider" dedi. Ebû Bekr Resûlullah’a (saiy.hu

aM' meltem): “Sen çabuk yalandn" deyince: "Hûd Sûresi ve benzeri sûreler beni

yalandrd " buyurdu .

2

Abd b. Humeyd ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Mesrûk: “Kim

öncekilerin ve sonrakilerin, Cennet, Cehennem, âhiret ve dünya ahalisinin

haberlerini örenmek isterse Vâka Sûresini okusun" demitir.

Jrj lil
* iilj lâili * îîilS ji JÂ

*
bil ili çjjj lî)

lîii ;u» clÖ * Lii jbJl

"Kyamet koptuunda kimini alçaltacak ve kimini

yükseltecek olan o hadisenin yalan olmad ortaya

çkacaktr. Ey insanlar! Yer sarsldkça sarsld, dalar
ufalandkça ufalanp da toz duman haline geldii zaman/'

(Vâka Sur. 1-6)

bn Ebî eybe, bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve ibn Merdûye'nin

bildirdiine göre bn Abbâs: "diili fi/
3 âyetini açklarken: “Burada

kyamet günü kastedilmektedir" dedi. "Ki onun oluunu yalanlayacak hiçbir

kimse yoktur"4 âyeti hakknda ise: “Onu engelleyecek hiç kimse yoktur,

mânâsndadr" dedi. "O, alçaltc, yükselticidir
"5

âyetini de: “O, kimini

alçaltrken kimini de yükseltir" eklinde açklad .

6

' Abdurrezzâk (2720), Ahmed 34/504 (20995), bn Huzeymc (531), bn Hibbân (1813',

Taberânî (4036) ve Hâkim (1/240). Müsned'in muhakikleri: "Sahih liayrihi" demilerdir.
2 bn Asâkir (4/171).

3 Vâka Sur. 1

4 Vâka Sur. 2
5 Vâka Sur. 3
6 bn Ebî eybe (13/372), bn Cerîr (22/279) ve bn Kesîr Teftir'de (7/488) geçtii üzer .»

bn F.bî Hâtim.
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bn Cerîr ve bn Merduye'nin bildirdiine göre bn Abbâs: "O, alçaltc,

yükselticidir
"1

âyetini açklarken: “0, yaknda ve uzakta olan herkese sesini

iittirecektir" dedi.
2

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim’in Osman b. Surâka’dan bildirdiine göre days

Ömer b. el-Hattâb: "O, alçaltc, yükselticidir
" 3

âyetini açklarken: “Burada

kyamet kastedilmektedir. O, Allah'n dümanlarn Cehenneme alçaltrken,

dostlann da Cennete yükseltecektir" dedi.
4

Saîd b. Mansûr, bnu'l-Münzir ve Azame'de Ebu'-eyh’in bildirdiine göre

Muhammed b. Ka'b: "O, alçaltc, yükselticidir
"5 âyetini açklarken: “O,

dünyada iken yücelmi olan baz kiileri alçaltrken, dünyada iken aalanm
baz kiileri de yükselticidir" dedi.

6

Ebu'-eyh’in bildirdiine göre Süddî: "O, alçaltc, yükselticidir
"7 âyetini

açklarken: “O, kibirli olanlar alçaltan, mütevazi olanlar da yükseltendir"

dedi.
8

Abd b. Humeyd ve bn Cerîr'in bildirdiine göre Katâde: "Kyamet

koptuu zaman"9 âyetini açklarken: "Ki onun oluunu yalanlayacak hiçbir

kimse yoktur"

10

âyeti indi ve hiç kimsenin bunun dnda olma durumunun

olmadn bildirdi" dedi. "O, alçaltc, yükselticidir"" âyeti hakknda ise:

“Allah, azabyla baz kavimleri alçaltrken, cömertliiyle de baz kavimleri

yüceltir" dedi. "Yer iddetle sarsld, dalar parçaland ve dalm toz

haline geldii zaman"12
âyetleri hakknda ise: “Deprem olup salland,

1

Vâka Sur. 3

2 bn Cerîr (22/281).

3 Vâka Sur. 3

4
ibn Cerîr (22/280) ve Fethu’l-Bâri'de (8/626) geçtii üzere Osman ve bn Ebî Hatim.

5 Vâka Sur. 3
6
Fethu'l-Bâri'de (8/626) geçtii üzere Saîd b. Mansûr ve Ebu'-eyh (181).

7 Vâka Sur. 3
8
Ebu'-eyh (184).

9 Vâka Sur. 1

10 Vâka Sur. 2

U
Vaka Sur. 3

Vâka Sur. 4- 6
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dalar üzerinde bulunanlar düürdüü ve rüzgârn savurduu kuru aaç
knntlan gibi saa sola sürüklendii zaman, mânâsndadr” dedi .

1

bn Ebî eybe'nin bildirdiine göre Zeyd b. Elem: “O, alçaltc,

yükselticidir
* 2

âyetini açklarken: “O gün alçaltlan kii bir daha asla

yükseltilmeyecektir. Yine o gün yükseltilen kii bir daha asla

alçaltlmayacaktr” dedi .

3

bn Cerîr ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre bn Abbâs: "Yer iddetle

sarsld, dalar parçaland ve dalm toz haline geldii zaman"4

âyetlerini açklarken: “Deprem olup salland, dalar parçalanp güne
içindeki toz zerrecikleri haline geldii zaman, mânâsndadr” dedi .

5

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs: "Yer iddetle sarsld

zaman"6
âyetini açklarken: “Burada deprem kastedilmektedir” dedi. " cJJs

ll judr7
âyeti hakknda ise: “Dalar parçaland zaman, mânâsndadr”

dedi.

Abd b. Humeyd ve bn Cerîriin bildirdiine göre Mücâhid: "Yer iddetle

sarsld zaman"8
âyetini açklarken: “Burada deprem kastedilmektedir”

dedi, "li jiçJ çJJj
"9 âyeti hakknda ise: “Dalar parçaland zaman,

mânâsndadr” dedi .

10

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs: .ili vUlö
" 11

âyetini açklarken: “Burada hebâ ifadesiyle ate dalandnda çkan ve yere

dütüünde hiç bir ey olmayan kvlcmlar kastedilmektedir” dedi .

12

1 bn Cerîr (22/280- 282, 285).

I

Vaka Sur. 3

3 bn Ebî eybe (13/577).

4 Vaka Sur. 4- 6
5 bn Cerîr (22/282, 284).

6
Vaka Sur. 4

7 Vaka Sur. 4- 6
8
Vaka Sur. 4

9 Vaka Sur. 4- 6
10 bn Cerîr (22/282, 283).
II

Vaka Sur. 6
12 bn Cerîr (22/285).
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bnu’l-Münziriin bildirdiine göre bn Abbâs: "iLi »uâ cJis"' âyetini

açklarken: “Âyetteki hebâ ifadesi, güne nlar içinde görünen toz

zerrecikleri mânâsndadr. Munbesse ifadesi de toz zerreciklerinin dalmas
mânâsndadr” dedi.

Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bnu’l-Münzir’in bildirdiine göre Ali b. Ebî

Tâlib: "Âyetteki hebâ ifadesi hayvanlarn yürürken çkardklan toz zerrecikleri

mânâsndadr. Dalan toz zerrecikleri ise oda içine giren güne nlan içinde

görünen toz zerrecikleridir” dedi .

1

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Ebû Mâlik: "Dalm toz..."3

buyruunu açklarken: "Burada oda içine giren güne nlan içinde görünen

toz zerrecikleri kastedilmektedir"' dedi.

Abd b. Humeyd ve bn Ceririin bildirdiine göre Mücâhid: "Dalm
toz..."

4 buyruunu açklarken: "Burada oda içine giren güne nlar
kastedilmektedir” dedi .

5

Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre Hasan(- Basrî): "Burada bir delikten

oda içine giren güne nlar içinde görünen toz zerrecikleri

kastedilmektedir” dedi.

* jju.u. u fuui Lj-ijjt

OjLUl LUij * oLLül U ytUl

"Ve sîzler de üç snf olduunuz zaman, yi iler ilediklerini

belirtmek için, amel defterleri sadan verilenler; ne mutlu o

saclara! Kötülük ilediklerini belirtmek üzere, amel
defterleri soldan verilenler; ne yazk o solculara! yilik

ilemekte önde olanlar, karlklarn almakta da önde
olanlardr." (Vâki* Sur. 7-10)

1

Vaka Sur. 6
2 bn Cerîr (22/285).

3 Vaka Sur. 6

4 Vaka Sur. 6

5 bn Cerîr (22/285).
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bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs: "&E âyetini

açklarken: "Sizlerde üç snf olduunuz zaman mânâsndadr" dedi.

bnu’l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve bn Merdûye'nin bildirdiine göre bn

Abbâs: "Ve sîzler de üç snf olduunuz zaman
" 2

âyetini açklarken: "Bu âyet

Fâtr Sûresinde: "Sonra bu Kitab' kullarmzdan seçtiimiz kimselere miras

brakmzdr. Onlardan kimi kendine yazk eder, kimi orta davranr, kimi

de, Allah'n izniyle, iyiliklere koar" 3 eklinde ifade edilmektedir" dedi.

bnu’l-Münzir'in bildirdiine göre bn Abbâs: "Ve sizler de üç snf

olduunuz zaman"4
âyetini açklarken: "Burada da saclar (amel defterleri

salarndan verilenler), solcular (amel defterleri solundan verilenler) ve önde

gidenlerin yerlerinin hazrland zaman kastedilmektedir" dedi.

Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bnu’l-Münzir'in bildirdiine

göre Katâde: "Ve sizler de üç snf olduunuz zaman"

5

âyetini açklarken:

"Burada kyamet günü kastedilmektedir" dedi. "yi iler ilediklerini

belirtmek için, amel defterleri sadan verilenler; ne mutlu o saclara !"5

âyeti hakknda ise: "Onlara neler vardr, Allah onlara neler hazrlamtr"

dedi. "Kötülük ilediklerini belirtmek üzere, amel defterleri soldan

verilenler; ne yazk o solculara!"7 âyeti hakknda da ayn ekilde: "Onlara

neler vardr, Allah onlara neler hazrlamtr" dedi. yilik ilemekte önde

olanlar, karlklarn almakta da önde olanlardr
"8

âyetini de: "Bunlar bütün

ümmetlerdendir” eklinde açklad .

9

Abd b. Humeyd ve bn Cerîr’in bildirdiine göre Hasan(- Basrî): "Ve sizler

de üç snf olduunuz zaman... Bir çou da sonrakilerdendir
"10

âyetlerini

açklarken: "Geçmi ümmetlerdeki saclarla (amel defterleri salarndan

1

Vaka Sur. 7
1 Vaka Sur. 7
3 Fâtr Sur. 32
4 Vâka Sur. 7

5 Vâka Sur. 7
5 Vâka Sur. 8

7 Vâka Sur. 9
8 Vâka Sur. 10

9 Abdurrezzâk (2/269) ve bn Cerîr (22/286, 28).

10
Vâka Sur. 7, 40
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verilenlerle) bu ümmetteki saclar eit kld. Önceki ümmetlerden önde

gidenler bu ümmetin önde gidenlerinden daha fazla idi” dedi.’

bn Ebî Hatim ve bn Merdûye'nin bildirdiine göre bn Abbâs: "yilik

ilemekte önde olanlar, karlklarn almakta da önde olanlardr
" 2

âyetini

açklarken: "Yûa' b. Nün, Musa'ya (aieyhinetom), Yâsîn halkndan bir kii sa'ya

(eieyhisselam) ve Ali b. Ebî Tâlib de Muhammed'e (sallaiiahj aleyhi vesellem) iman etmekte

önde olanlardr” dedi .

3

Abd b. Humeyd’in Hasan(- Basrî)'den bildirdiine göre Resûlullah {saiiaiiahu

aleyhi vesellem): "Kyamet gününde önde olanlar dört kiidir. Ben Araplarn, Selmân

Perslerin, Bila, Habeilerin ve Suheyb Rumlarn önündedir" buyurmutur.
4

Ebû Nuaym ve Deylemî'nin bn Abbâs'tan bildirdiine göre Resûlullah

MiBiiahu Bayhi vesellem): "yilik ilemekte önde olanlar, karlklarn almakta da

önde olanlardr. te onlar en çok gözde olanlardr
"5

âyetlerini açklarken:

"Burada namaz için mescide ilk olarak giren kii ile en son çkan kii

kastedilmektedir" dedi .

6

Abd b. Humeyd ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Ubâde b. es-Sâmit’in

azatls Osman b. Ebî evde der ki: Bize bildirildiine göre yilik ilemekte

önde olanlar, karlklarn almakta da önde olanlardr
"7

âyetinde, namaz

için mescide ilk olarak giren ve Allah yolunda savaa ilk olarak çkan kii

kastedilmektedir.”

bn Merdûye'nin bildirdiine göre bn Abbâs: "yilik ilemekte önde

olanlar, karlklarn almakta da önde olanlardr
"8

âyetini açklarken: "Her

ümmetten önde olanlar vardr” dedi.

Abd b. Humeyd, Katâde'den aynsn bildirir.

bn Merdûye'nin bildirdiine göre bn Abbâs: "yilik ilemekte önde

olanlar, karlklarn almakta da önde olanlardr
4” âyetini açklarken: "Bu

1

tbn Cerîr (22/287, 288).

2 Vaka Sur. 10

3 bn Kesir Tefsir'de (7/490) geçtii üzere bn Ebî Hatim.
4
Elbânî, es-Silsiletu'd-Da'îfe'de (2953) hadisin zayf olduunu söylemitir.

5 Vaka Sur. 10, 11

6 Ebû Nuaym (6/109) ve Deylemî (3574).

7 Vaka Sur. 10
8 Vâka Sur. 10
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âyet, Firavun ailesinden iman eden He2ekîl, Yasîn Sûresinde zikredilen Habîb

en-Neccâr ve Ali b. Ebî Tâlib hakknda inmitir. Onlardan her biri kendi

ümmetinde önde olandr. Ali ise önde olmakta en üstünleridir” dedi.

bn Ebî Hâtim ve bn Merdûye'nin Nu'mân b. Beîriden bildirdiine göre

Resûlullah (siiaiiahu aleyhi mailem): "Canlar bedenlerle birletirildii zaman "2
âyetini

açklarken öyle buyurmutur: "Burada örnek kiiler kastedilmektedir.

Kavimde kendi ameliyle amel edilen her kii önde olandr. Bu sebeple Allah:

"Ve sizler de üç snf olduunuz zaman, yi iler ilediklerini belirtmek için,

amel defterleri sadan verilenler; ne mutlu o saclara! Kötülük

ilediklerini belirtmek üzere, amel defterleri soldan verilenler; ne yazk o

solculara! yilik ilemekte önde olanlar, karlklarn almakta da önde

olanlardr" 3 buyurmaktadr. Onlar örnek kiilerdir” buyurdu .

4

* 6^ & &
"Onlarn çou öncekilerden, az da sonrakilerdendir/'

(Vâlua Sur. 13, 14)

Firyabî, Abd b. Humeyd ve bn CenVin bildirdiine göre Mücâhid: "&"5

ifadesini açklarken: "Burada ümmet kastedilmektedir” dedi .

6

Ahmed, Ibnu'l-Münzir, ibn Ebî Hâtim ve bn Merdûye'nin bildirdiine göre

Ebû Hureyre der ki: "Onlann çou öncekilerden, az da sonrakilerdendir" 7

âyetleri indii zaman bu, Resûlullah’n (saMia* afeyhi nscM ashâbnn arna
gelmiti. Bunun üzerine: "Bunlarn bir ksm eski ümmetlerden, bir ksm da

sonrakilerdendir
"8

âyetleri indi. Resûlullah (saiiaiiahu aiev^ veseUam): "Ben, sizin cennet

'

Vaka Sur. 10
2
Tekvîr Sur. 7

3 Vaka Sur. 7- 10

4
ibn Kesir Tefsir de (7/490) geçtii üzere bn Ebî Hâtim.

5 Vaka Sur. 13
6
Fethu'l-Bâri’de (8/626) geçtii üzere Firyabî, Talîku 't-Ta'lîk’te (4/335) geçtii üzere

Abd b. Humeyd ve bn Cerir (22/330).

7 Vaka Sur. 13,14
8 Vâka Sur. 39, 40
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ahalisinin dörtte biri veya üçte biri olmanz temenni ederim. Hayr, siz cennet

ahalisinin yanssnz. Dier yandan da pay alacaksnz" buyurdu.'

bn Merdûye ve bn Asaldm Urve b. Ruveym vastasyla bildirdiine göre

Câbir b. Abdillah der kî: Vâka Sûresi indii zaman "Onlarn çou
öncekilerden, az da sonrakilerdendir"

1

âyetleri zikredildi. Ömer "Ya

Resûlallah! Çounluk öncekilerden ve aznlk bizden midir?" dedi. Sûrenin

dier ksm bir yl sonra tamamlannca: "Bunlarn bir ksm eski

ümmetlerden, bir ksm da sonrakilerdendir"3
âyetleri indi. Bunun üzerine

Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi mdlem) öyle buyurdu: "Ey Ömer! Gel de Allah'n indirmi

olduu: «Bunlarn bir ksm eski ümmetlerden, bir ksm da

sonrakilerdendir»
4
âyetleri dinle. Âdem'den bu tarafa kadar olanlar bir ksm,

benim ümmetim de bir ksmdr. Hatta bizim ksmmz Sudanl deve

çobanlanndan ve Allah'dan baka ilah olmadna ve onun ortann

bulunmadna ahadet eden kiilerden yardm alarak tamamlanacaktr."5

bn Ebî Hâtim baka bir kanalla mürsel olarak Urve b. Ruveym'den aynsn

bildirir.

bn Merdûye’nin bildirdiine göre Ebû Hureyre der ki: "Onlarn çou
öncekilerden, az da sonrakil erdendir"

6
âyetleri indii zaman Resûlullah'n

(uitfahu akyhi vuaBem) ashab hüzünlendi ve: "O zaman Muhammed'in (laiyahu M
vroflem) ümmetinden az kii olacaktr" dediler. Bunun üzerine gün ortasnda:

"Bunlann bir ksm eski ümmetlerden, bir ksm da sonrakilerdendir"7

âyetleri indi. nsanlar bunu az görünce bu âyetler "Onlarn çou
öncekilerden, az da sonrakilerdendir"

8
âyetini neshetti.

1

Ahmed 15/38 (9080), bn Kesir Tefsîr'de (7/492) geçtii üzere bn Ebî Hâtim.

Müsncd 'in muhakikleri: "Hasen liayrihi" demilerdir.
1 Vâka Sur. 13, 14

3 Vâka Sur. 39, 40

4 Vâka Sur. 39, 40
5 bn Asâkir (40/229).
6
Vâka Sur. 13, 14

7 Vâka Sur. 39, 40
8 Vâka Sur. 13, 14
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bnu'l Münzir’in bildirdiine göre ibn Cüreyc: "Onlarn çou
öncekilerden, az da sonrakilerdendir

" 1

ayetini açklarken: “Burada çok ile

önceki ümmetler, az ile de bu ümmet kastedilmektedir" dedi.

jilj * 5-L.ÜÜ

Vj V * ^ JdJ^j
* ' * '

üy^ri

"Mücevheratla ilenmi tahtlara Karlkl olarak

yaslanrlar. Ölümsüz gençler yanlarnda, ba ars ve

dönmesi vermeyen bembeyaz bir kaynaktan doldurulmu
kaseler, ibrikler, kadehler dolarlar/' (VâW Sur. 15-1 e)

bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve el-Ba's ve'n-Nuûr 'da Beyhakî'nin bildirdiine

göre bn Abbâs: "Süslenmi tahtlar üzerinde
"2

âyetini: “Dizilmi tahtlar

üzerinde" eklinde açklamtr .

3

Saîd b. Mansûr, Hennâd, Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Eoî

Hâtim ve Ba's'da Beyhakî'nin bildirdiine göre bn Abbâs: "Süslenmi tahtlar

üzerinde
"4

âyetini: “Altnla ilenmi tahtlar üzerinde" eklinde açklamtr.

5

bn Ebî eybe, Hennâd, Abd b. Humeyd ve bn Cerîrîin bildirdiine göre

Mücâhid: ifadesini açklarken: "Altnla süslenmi mânâsndadr"

dedi .

6

Hennâd, Saîd b. Cübeyrîden aynsn bildirir .

7

Abd b. Humeyd ve bn Cerîr'in bildirdiine göre Katâde: "Süslenmi

tahtlar üzerinde
"1

âyetini açklarken: “Burada süsten kast, üzerindeki

yumuak örtü ve minderdir1
' dedi .

2

1

Vaka Sur. 13, 14
2
Vaka Sur. 15

3 îbn Cerîr (22/294) ve Beyhakî (347).

4 Vaka Sur. 15

5 Hennâd (77), bn Cerîr (22/292) ve Beyhakî (337, 346).

6 bn Ebî eybe (13/139) Hennâd (75, 76) ve bn Cerîr (22/292).

7 Hennâd (76).
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Tastî'nin bildirdiine göre Nâfi' b. el-Ezrak, bn Abbâs’a: “Bana: " Ji-
«*

buyruunu açkla” deyince, bn Abbâs: “Mavdûne ifadesi gümü

çubuklarla süslenen ve üzerinde yetmi yatak bulunan tahtlar mânâsndadr”

dedi. Nâfi' b. el-Ezrak: “Araplar böylesi bir ifadeyi bilir mi?” diye sorunca, bn

Abbâs: “Evet bilirler, Hassân b. Sâbit’in:

“Sava için gümüle süslenmi geni bir 21rh ha2irladm

Engin sahrada su tutan yer gibi sapasalam dediini iitmedin mi?”

karln verdi .

4

bn Cerîr'in bildirdiine göre Mücâhid: "Karlkl olarak üzerinde

yaslanrlar
"5 âyetini açklarken: “Kimse dostunun arkasnda oturmaz, yüz

yüze karlkl olarak otururlar, mânâsndadr” dedi .

6

bn Cerîr'in bildirdiine göre bn shâk: “Bu âyet Abdullah'n kraatnda:

"cçAclililU cjuÜ" eklindedir” dedi.

Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre Hasan(- Basl): "Çevrelerinde/

(hizmet için) ölümsüz gençler dolar"

7

âyetini açklarken: “Bu gençlerin

kendisiyle ödüllendirecei bir sevaplan ya da kendisiyle cezalandraca bir

günahlan yoktur. Onlar ite bu yere braklmlardr” dedi.

bn Ebî eybe, Hennâd, Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bnu'l-Münzirîin

bildirdiine göre Mücâhid: "öjjîîi oljJj âyetini açklarken:

"Muhalledûn ifadesi ölümsüzler mânâsndadr” dedi. "Maîn çemesinden

doldurulmu küpler, ibrikler ve kadehlerle
"

9

âyeti hakknda ise: “uM?
,0

ifadesi kulplar olmayan küplerdir.
11

ifadesi ise kulplar bulunan

1

Vâka Sur. 15
I bn Cerîr (22/293).

3 Vâka Sr. 15
4 Maâil Nâfi’ (252).

5 Vâka Sur. 16
6 bn Cerîr (14/80, 22/294).

7 Vâka Sur. 17

* Vaka Sur. 17
9 Vâka Sur. 18
10 Vâka Sur. 18
II Vâka Sur. 18
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ibrikler mânâsndadr. Maîn çemesi ise beyaz araptr” dedi. "Bu araptan

ne balar artlr, ne de akllar giderilir
"1

âyeti hakknda ise: “Ne balar

arr, ne de onu geri kusarlar” dedi. Baka bir lafzda ise: “Onlara sarholuk

vermez” eklindedir .

3

Abd b. Humeyd ve bn Cerîr'in bildirdiine göre Raca der ki: Hasan(

Basri)'ye ekvâb ifadesinin açklamasn sorduumda: “Burada kendisinden

araplar dökülen ibrikler kastedilmektedir” dedi .

3

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre krime: “Burada ekvâb ifadesi ile

bardaklar kastedilmektedir” dedi.

Abd b. Humeyd ve bn Cerîr'in bildirdiine göre Katâde: "Maîn

çemesinden doldurulmu küpler ..."4 buyruunu açklarken: “Burada akan

arap çemeleri kastedilmektedir” dedi. "Bu araptan ne balar artlr, ne

de akllar giderilir
"5 âyeti hakknda ise: “Bu arapla balan anmaz ve bu

arap onlara sarholuk vermez, mânâsndadr” dedi .

6

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Dahhâk: "Bu araptan ne balar

antlr, ne de akllar giderilir
"7

âyetini açklarken: “Bu arapla balan

anmaz ve bu arap onlara sarholuk vermez, mânâsndadr” dedi.

bn Ebî eybe, Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve Ibnu'l-Münzirîin bildirdiine

göre Saîd b. Cübeyr: "Bu araptan ne balar artlr, ne de akllar

giderilir
"8

âyetini açklarken: “Bu arapla balan armaz ve bu arap onlara

sarholuk vermez, mânâsndadr” dedi .
9

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre krime: "Bu araptan ne balar

antlr, ne de akllar giderilir
"10

âyetini açklarken: “Cennet ahalisi bolca

yerler ve içerler. Dünya ahalisi gibi çok yiyip çok içtikleri zaman onlara bir

sknt vermez. Yani yiyip içmekten bkmazlar” dedi.

' Vaka Sur. 19
1 bn Ebî eybe (13/139) Hennâd (69, 73) ve bn Cerîr (22/295, 296, 299, 300).

3 bn Cerîr (22/296).

4 Vaka Sur. 18

5 Vaka Sur. 19
6 bn Cerîr (22/297- 301).

7 Vâka Sur. 19
8 Vaka Sur. 19

9 bn Ebî eybe (13/139) ve bn Cerîr (22/298, 300).
10 Vâka Sur. 19
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Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre Âsim bu âyeti: T

1

eklinde (ye) harfini ötre, (ze) harfini de esre ile okumutur.

bn Ebî eybe’nin bildirdiine göre bn Mes'ûd der ki: “Cennet ahalisinden

olan kii ei ile beraber oturmu iken, ona bardakla arap verilir ve içer. Sonra

bu kii eine doru dönerek: “Gözümde yetmi kat büyüdün" der .

1

us> çU,

j

"stedikleri ku etlerinden sunulur onlara/' (VâUSur. 21)

Abd b. Humeyd ve bnu'l-Münzi/in bildirdiine göre Hasan(- Basrî):

"istedikleri ku etlerinden sunulur onlara"3 âyetini açklarken: “Cannn

çektii ku eti annda önünde olacaktr. Ondan diledii kadar yedikten sonra

ku tekrar uçup gidecektir" dedi.

Sifatu'l-Cenne'de bn Ebi’d-Dünyâ, Bezzâr, bn Merdûye ve el-Ba's ve't-

Nüûr*da Beyhakî’nin Abdullah b. Mes’ûd'dan bildirdiine göre Resûlullah

(saiialiahu aleyhi vesellem): "Cennette bir kua baktn zaman cann onu çekecek ve o ku
hemen pimi olarak önüne gelecektir" buyurmutur.

4

bn Merdûye’nin bildirdiine göre Ebû Saîd el-Hudrî der ki: Resûlullah

(saiialiahu aleyhi vesellem) Cennet kularn zikredince, Ebû Bekr: "O çok zariftir" dedi.

Bunun üzerine Resûlullah (saiialiahu aleyhi vesellem): "Ondan yiyen ondan daha zariftir.

Senin onlardan yemeni temenni ederim" buyurdu.

Hatîb'in bildirdiine göre Ebû Hureyre der ki: “Resûlullah'n (saiialiahu aleyhi

vesellem): "Yükseltilmi döekler üstündedirler" 5 âyetini açklarken: "Oradaki

döeklerin kalnl gökyüzü ve yeryüzü aras kadardr" buyurduunu iittim .

6

Ahmed, Tirmizî ve Diyâ'nn Enes'ten bildirdiine göre Resûlullah (saiialiahu aleyhi

vesellem): "Cennette deveboyunlan gibi olan ve Cennet aaçlarndan yaylan

kular vardr" buyurunca, Ebû Bekr: “Ya Resûlallah! Bu ku çok zarifti/’ dedi.

1

Vaka Sur. 19
1 bn Ebî eybe (13/108).

3 Vaka Sur. 21

4 bn Ebi'd-Dünyâ (104), Bezzâr, Kefu'l-Estâr (1032) ve Bcyhakî (353). Çok zayf

hadistir "Elbânî, Daîfet-Terîb ve't-Terhîb, 2207).

5 Vaka Sur. 34
6
Hatîb (4/426).
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Bunun üzerine Resûlullah (uMiahu aleyhi vesdiem): "Onu yiyen ondan daha zariftir.

Senin de ondan yiyenlerden olman temenni ederim" buyurdu.'

Beyhakî'nin Ba's’da Huzeyfe'den bildirdiine göre Resûlullah (nUaiiahu aleytu

mailem): "Cennette deveboyunlan gibi olan kular vardr" buyurunca, Ebû Bekr:

“Ya Resûlallah! Bu ku çok zariftir" dedi. Bunun üzerine Resûlullah MBiiata aleyhi

veseiiem): "Onu yiyen ondan daha zariftir. Sen de onlardan yiyecek kiilerdensin

"

buyurdu .

2

bn Ebî eybe ve Hennâd'm Hasan(- Basrî)'den bildirdiine göre

Resûlullah (sallailshu aleyhi vesellem): "Cennette deveboyunlan gibi olan kular vardr

Onlar kiinin yanma gelecek ve kii ondan diledii kadar yedikten sonra ku
kendisinden hiçbir ey eksilmemi gibi geri dönecektir" buyurmutur.

3

bn Ebi’d-Dünyâ’nn Sifatu'l-Cenne'de bildirdiine göre Ebû Umâme:

“Cennet ahalisinden olan kii, ku eti yemek istedii zaman arzulam olduu

ku pimi ve kzartlm olarak önüne gelecektir
2
’ dedi .

4

bn Ebi'd-Dünyâ'nn Meymûne'den bildirdiine göre Hz. Peygamber (saUdiahu

Beyh madem): "Kii Cennette ku eti yemek istedii zaman deveboynu gibi olan ku.

duman demeden ve ate görmeden pimi olarak sofrasna inecek ve kii ondan

yedikten sonra ku tekrar uçup gidecektir" buyurmutur .

5

bn Merdûye'nin bn Mes'ûd’dan bildirdiine göre Resûlullah (salisilata aleyhi

meiM öyle buyurmutur: "Cennette yetmi bin tüyü olan ku vardr. Allah

dostunun önüne sofra kurulduu zaman bu ku gelir ve sofraya konarak

silkelenir. Bunun üzerine her tüyden petekli baldan daha lezzetli, tereyandan

daha yumuak ve baldan daha tatl birbirlerine benzemeyen deiik yemekler

çkar. Sonra uçup gider.

"

Hennâd'n Ebû Saîd el-Hudrî’den bildirdiine göre Resûlullah (allakta aieyni

vediam) öyle buyurmutur "Cennette yetmi bin tüyü olan bir ku vardr. O,

Cennet ahalisinden olan kiinin sofrasna gelerek her tüyünden kardan daha

' Ahmed 21/34 (13311), Tirmm (2542) ve Diyâ (1614). Hasen sahih hadistir (Bakn:

Elbânî, Sahth Sünen et-Tirmizî, 2687).
2

Beyhaki (354).

3 bn Ebî eybe (12/13) ve Hennâd (118).

4 bn Ebi'd-Dünyâ (112).

5 bn Ebi'd-Dünyâ (126) Muhakkik: "snad zayftr" demitir.
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beyaz, tereyandan daha yumuak ve petekti baldan daha lezzetli birbirlerine

benzemeyen deiik yemekler çkar. Sonra uçup gider."'

o jijjj jiik *
örf

"Onlar için sakl inciler gibi, iri gözlü huriler de vardr/'
(Vaka Sur. 22, 23)

Saîd b. Mansûr ve Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Âsim b. Behdele:

“Ebû Abdirrahman es-Sülemî bana bu âyeti: j^s” eklinde cer olarak

okuttu” dedi.

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Âsim bu âyeti:
â

^tt eklinde ötre

ve tenvin ile okumutur.

(bn Ebî eybe'nin bildirdiine göre Miicâhid: "ri gözlü huriler de vardr" 3

âyetini açklarken: “Onlarla gözler kamar” dedi .

4

bnu’l-MünzVin bildirdiine göre bn Abbâs: "Onlar için sakl inciler gibi"5

âyetini açklarken: “Onlar istiridyenin içindeki el dememi inci gibidirler”

dedi.

Hennâd b. es-Seriy'in bildirdiine göre Dahhâk: "Onlar için sakl inciler

gibi"
6
âyetini açklarken: “Hiçbir eyin dememesi için korunan büyük inci

gibidirler” dedi .
7

1

Hennâd (119). Zayf hadistir "Elbânî, Daî/el-Terîb ve'i-Terhib, 2209).
J Vaka Sur. 22

5 Vaka Sur. 22
4 bn Ebî eybe (13/569).

5 Vâkid Sur. 23
6 Vaka Sur. 23
7 Hennâd (20).
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U-ît )Jj l>5J 4-i 6yujj V

"Orada ne bo bir söz, ne de günaha sokan bir ey iitirler."

(Vaka Sur. 25)

bnu’l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs: "Orada ne

bo bir söz, ne de günaha sokan bir ey iitirler
"1

âyetini açklarken: "Orada

haksz ve yalan eyler iitmezler, mânâsndadr" dedi.

Hennâd'n bildirdiine göre Dahhâk: "Orada ne bo bir söz... bir ey
iitirler

"2
âyetini açklarken: “Saçma ve bo olan sözler, yalan sözler ve

günaha sokan sözlerdir" dedi .

3

j * Jtj

"Ashab Yemîn (Âhiret mutluluuna erenler), ne mutlu

kimselerdir! Onlar dikensiz sedir aaçlan, salkmlan
sarkm muz aaçlan, uzayp giden gölge altnda ve

çalayarak akan sular kenarlanndadrlar." (Vâkia Sur. 27-3 1

)

Saîd b. Mansûr, bnu’l-Münzir, Beyhakrnin Ba's’da Huseyf vastasyla

bildirdiine göre Atâ ve Mücâhid derler ki: Tâif ahalisi kendisinde çok bal olan

vadinin kendileri için korunma altna alnmasn isteyince Resûlullah {saiulahu ater * >

veseiiem) o vadiyi koruma altna ald. O herkesin taaccüp ettii bir vadi idi.

insanlar "Cennette u u vardr" denildiini iitince: "Keke Cennette bu

vadi gibi bir vadimiz olsa dediler. Bunun üzerine Yüce Allah: "Âhiret

mutluluuna erenler, ne mutlu kimselerdir! Onlar dikensiz sedir aaçlar...

altndadr"4
âyetini indirdi .

5

Abd b. Humeyd, bn Cerir ve Beyhakî'nin baka bir kanalla bildirdiine

göre Mücâhid der ki: “Tâif ahalisi Vecc vadisini, gölgelii ile muz ve sedir

1

Vaka Sur. 25
2
Vaka Sur. 25

3 Hennâd (6).

4 Vaka Sur. 27, 28

5 Beyhakî (303).
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aaçlarndan dolay beenirlerdi. Bunun üzerine Yüce Allah: "Ahret

mutluluuna erenler, ne mutlu kimselerdir! Onlar dikensiz sedir aaçlan,

salkmlar sarkm muz aaçlar, uzayp giden gölge altndad"1

âyetlerini

indirdi.

Ahmed'in Muâz b. Cebel'den bildirdiine göre Resûlullah (oMMu aleyhi vmUm):

"Ah i ret mutluluuna erenler, ne mutlu kimselerdir!" âyeti ile: "Kötülüe

batanlar ise ne bedbaht kimselerdirl" âyetini okuyup elleriyle iki avuç alarak:

"Bu, Cennettedir ve benim için önemli deildir. Bu da Cehennemdedir ve benim

için önemli deildir" buyurdu .

2

Hâkim ve Bu's'da Beyhakî, Ebû Umâme’den bildirin Resûlullah'n (sallailahu aleyhi

vesellem) ashâb: “Allah, Bedevilerle ve onlarn soru sormalanyla bize fayda

salamaktadr" derlerdi. Bir gün bir Bedevi gelip: “Ya Resûlallah! Allah,

Kuriân'da rahatsz edici bir aac zikretmitir. Oysa ben Cennette sahibini

rahatsz edecek aaç olacan düünmemitim" dedi. Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi

vESBlem): "O ne aandr?" diye sorunca, Bedevi: “Dikenleri olan sedir aacdr"

cevabn verdi. Bunun üzerine Resûlullah (sallailahu aleyhi «kim: "Allah: «Onlar

dikensiz sedir aaçlar»3 buyurmuyor mu? Allah onun dikenlerini yok edecek

ve her dikenin yerinde bir meyve klacaktr. O, öyle meyveler verecek ki, her bir

meyvesinden yetmi iki renk yiyecek çkacaktr ve biri dierine

benzemeyecektir" buyurdu .

4

BaVda bn Ebî Dâvud, Taberânî, Hilye'öe Ebû Nuaym ve bn Merdûye,

Utbe b. Abd es-Sülemî’den bildirir: Ben Hz. Peygamber (uiiaUehu aleyhi ««ailem) ile

beraber otururken Bedevi biri geldi ve: “Ya Resûlallah! Duyduum kadanyla

Cennette bir aacn olduunu zikretmektesin ve ben o aaçtan daha dikenli

bir aaç bilmiyorum" dedi. Bunun üzerine Resûlullah (seiiaiBhu aleyhi vesellem): "Allah

her dikenin yerinde besili tekenin haya yumurtalar gibi bir meyve klacaktr.

Onun her bir meyvesinden yetmi renk yiyecek çkacaktr ve biri dierine

benzemeyecektir" buyurdu .
5

1

Vaka Sur. 27, 30
2 Ahmed 36/395 (22077). Muhakkik: "snâd zayftr" demitir.
3 Vaka Sur. 27
4 Hâkim (2/476, "sahih') ve Beyhakî (302).

5 bn Ebî Dâvud ((69), Taberânî 17/130 (318) ve Ebû Nuaym (6/103). Heysemî,

Mecmau 'z-Zevâid 'de (10/414) der ki: "Ravileri Sahih 'in ravileridir."
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bn Cerîr’in bildirdiine göre bn Abbâs: "Onlar dikensiz sedir aaçlar...

altndadr"' âyetini açklarken: "Onun dikensiz oluu çok meyve tutmasdr"

dedi .

2

Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bnu'l-MünzVin deiik kanallarla bildirdiine

göre bn Abbâs: ji- j" âyetini açklarken: "Mahdûd ifadesi dikeni

olmayan mânâsndadr" dedi .

3

Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre bn Abbâs: "Mahdûd ifadesi dikeni

olmayan mânâsndadr” dedi.

Abd b- Humeyd; Katâde, krime, Dahhâk ve Hasan’dan ayns yorumu

bildirir.

Abd b. Humeyd ve bn Cerîr’in bildirdiine göre Kasâme b. Zuheyn "^ j

âyetini açklarken: “Mahdûd ifadesi dikenleri alnm dikensiz olan

mânâsndadr” dedi. piioj
"5 âyeti hakknda ise: "Burada muz aac

kastedilmektedir” dedi .

6

Abd b. Humeyd ve bnu'l-Münziriin bildirdiine göre Yezîd er-Rakkâî:

Onlar dikensiz sedir aaçlar... altndadr"7 âyetini açklarken: "Onun

meyveleri küplerden daha büyüktür” dedi.

TastFnin bildirdiine göre Nâfi' b. el-Ezrak, bn Abbâs'a: "Bana: “ jLj
âyetini açkla” deyince, bn Abbâs: "Mahdûd ifadesi dikeni olmayan

mânâsndadr1 ’ dedi. Nâfi’ b. el-Ezrak: "Araplar böylesi bir ifadeyi bilir mi?”

diye sorunca, bn Abbâs: "Evet bilirler, Umeyye b. Ebi’s-Salt'n:

“Cennetlerdeki bahçelerde hep gölgJik vardr

' Vâka Sur. 28
2 bn Cerîr (22/307).

3 bn Cerîr (22/306, 307).

4 Vâka Sur. 28

5 Vâka Sur. 29
6 bn Cerîr (22/307, 311)

7 Vâka Sur. 28
8 Vâka Sur. 28
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Orada dikeni olmayan sedir aaçlan vardr" dediini iitmedin mi?"

karln verdi.

1

Abdurrezzâk, Firyabî, Hennâd, Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bn

Merdûye'nin bildirdiine göre Ali b. Ebî Tâlib: "ajJui pik*"* âyeti alklarken:

“Burada muz aac kastedilmektedir" dedi. 3

Firyabî, Saîd b. Mansûr, Hennâd, Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bnu’l-

Münziriin deiik kanallarla bildirdiine göre bn Abbâs: piki"
4
âyeti

açklarken: "Burada muz aac kastedilmektedir" dedi.

5

Saîd b. Mansûr ve Ibnu'l-Münzir’in bildirdiine göre Ebû Hureyre: " piki

âyeti açklarken: “Burada muz aac kastedilmektedir” dedi.

bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Ebû Saîd el-Hudrî:

"

âyeti açklarken: “Burada muz aac kastedilmektedir"’ dedi.

Abd b. Humeyd, Hasan(* Basrî)’den aynsn bildirir.

Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Ali b. Ebî

Tâlib bu âyeti: pikj” eklinde okumutur.8

bn Cerîr ve bnu'l-Enbârî'nin Mesâhifte bildirdiine göre Kays b. Ubâde

der ki: Ben bu âyeti Hz. Ali'ye: pikj"9 eklinde okuyunca: “Talh ne

demektir? Niçin TaP olarak okumuyorsun?” dedi. Sonra da: "!Lâi Jk I4J"
10

ayetini okudu. Ona: “Ey Müminlerin emin! Onu mushaftan silelim mi?”

deyince: "Artk Kurîân deitirilmez” karln verdi.
11

1

el-tkân 'da (2/88) geçtii üzere Tastî.

* Vaka Sur. 29

3 Abdurrezzâk (2/270), Hennâd (112) ve bn Cerîr (22/311).

4 Vâka Sur. 29
5 Hennâd (111) ve bn Cerîr (22/311).

6
Vaka Sur. 29

7 Vâka Sur. 29
8
ibn Cerîr (22/309) ve bn Kesîr Tefsir 'de (8/4) geçtii üzere bn Ebî Hâtûn.

9 Vâka Sur. 29
10
Kaf Sur. 10

11

bn Cerîr (22/309, 310), Tefsir el-Kurtubî 'de (17/208, 209) geçtii üzere bnu'l-Enbârî.
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bn Cerîrîin bildirdiine göre bn Abbâs: ifadesini açklarken: “Üst

üste dizilmi mânâsndadr" dedi .

1

Hennâd, Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu’l-Münzir ve Bas’da Beyhakî'nn

bildirdiine göre Mücâhid: "ayâiJ âyetini açklarken: “Burada çok

meyve yüklü olmas kastedilmektedir” dedi. pÜ»*"

3

âyeti hakknda ise:

“Burada da birbiri üzerine dizilmi olan muzlar kastedilmektedir" dedi/

bn Merdûye'nin Ebû Hureyre'den bildirdiine göre Hz. Peygamber (sdiiUhu

aleyhi »Esdlem) öyle buyurmutun "
Cennet duvar bir kerpiç altndan bir kerpiç

gümüten olmak üzere yaplmtr. Cennetin dibi altndan, çakl talan ,ia

incidendir. Çamuru misk, topra ise za'firândr. Onun yannda da dikensiz

sedir aaçlan
\,
salkmlan sarkm muz aaçlan ve uzayp giden gölge altnda

çalayarak akan sular vardr.”

Ahmed, Abdurrezzâk, bn Ebî eybe, Hennâd, Abd b. Humeyd, Buhârî,

Müslim, Tirmizî, bn Mâce, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Merdûye’nin Ebû

Hureyre'den bildirdiine göre Hz. Peygamber (s^taiiaiu BieytH ««efem): "Cennette öle

bir aaç vardr ki bir binitli onun gölgesinde yüz yl yol alr ve onu geçemez.

Eer dilerseniz: «Uzayp giden gölge altnda» 3 âyetini okuyun"

buyurmutur .

6

Ahmed, Buhârî, Tirmizî bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Merdûye'nin

Enes'ten bildirdiine göre Hz. Peygamber (uiiaiiahu aleyhi meiiam) öyle buyurmutur:

"Cennette öyle bir aaç vardr ki bir binitli onun gölgesinde yüz yl yol alr ve

onu geçemez. Eer dilerseniz: «Uzayp giden gölge altnda»

7

âyetini

okuyun."*

1 bn Cerîr (22/312).
2 Vaka Sur. 28

3 Vaka Sur. 29
4 Hennâd (108), bn Cerîr (22/308, 309- 313) ve Beyhakî (304).

5 Vaka Sur. 30
6 Ahmed 12/465, 15/136, 407, 517, 16/93, 180, 181 (7498, 9243, 9650, 9832, 10065,

10259), Abdurrezzâk (2/271), bn Ebî eybe (13/101, 102) Hennâd (113), Abd b. Humeyd,

Muntehab (1455), Buhârî (3252), Müslim (2826), Tirmizî (2523), bn Mâce (4335) ve bn
Cerîr (22/314, 315).

7 Vaka Sur. 30
8
Ahmed 12/126, 382, 20/399, 21/124 (12070, 12390, 13155, 13458), Buhârî (3251),

Tirmizî (3293, ’sahîh') ve bn Cerîr (22/317).
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Ahmed, Buhârî, Müslim ve bn Merdûye'nin Ebû Saîd el-Hudrfden

bildirdiine göre Hz. Peygamber (taiiaiiahu aleyhi «*dem): “Cennette öyle bir aaç

vardr ki bir binitli onun gölgesinde yüz yl yol alr ve onu geçemez. te o da

uzayp giden gölgedir" buyurmutur.’

bn Ebî Hatim ve bn Merdûye'nin bildirdiine göre bn Abbâs der ki:

"Uzayp giden gölge, Cennette gövdesi üzerinde olan bir aaçtr. Onun

gölgesini bir binitli ancak yüz ylda dolaabilir. Cennet ahalisi uraf ahalisi ve

bakalan onun altna gelir ve konuurlar. Onlardan bazdan dünya

elencelerini annca, Allah bir rüzgâr gönderir ve aaç sallanarak dünyadaki

bütün nameleri çkanr."
J

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs: "Cennette meyve vermeyip

de sadece gölgelik eden aaçlar vardr” dedi .

3

Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bnu'l-Münzirîin bildirdiine göre Amr b.

Meymûn: "Uzayp giden gölge"4
âyetini açklarken: "Bu gölge yetmi bin

yllk bir mesafedir" dedi .

5

bnu’l-Münziriin bildirdiine göre bn Cüreyc: âyetini

açklarken: "Burada akan su kastedilmektedir” dedi.

Hennâd ve bnu'l-Münziriin bildirdiine göre bn Abbâs: "Cennet

hurmalarnn yapraklan Cennet ahalisi için giysilerdir

1

' dedi .

7

Hennâd ve bnu'l-Münzirîin bildirdiine göre Abdullah b. Amr: "Cennet

salkmlannn büyüklüü seninle San'â aras kadardr" dedi. O zaman o

(Abdullah b. Amr) am'da idi .

8

Ahmed, Tirmizî, Nesâî, Sifatu'l-Cenne'öe bn Ebi'd-Dünyâ, bn Cerir, bnu'l-

Münzir, bn Ebî Hâtim, Rûyânî, bn Hibbân, Azame de Ebu'-eyh, bn

Merdûye ve Ba's*da Beyhakî’nin Ebû Saîd el-Hudri'den bildirdiine göre Hz.

1 Ahmed 18/211 (11673), Buhârî (6553), Müslim (2828) ve Tirmizî 82524).
2 bn Kesîr Tefsîr'de (8/6) geçtii üzere bn Ebî Hâtim.
3 bn Kesîr Tefsîr'de (8/7) geçtii üzere bn Ebî Hâtûn.
4 Vaka Sur. 30
5 bn Cerîr (22/314).
6 Vaka Sur. 31

7 Hennâd (102).
8
Hennâd (105).
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Peygamber (safeflahu deyf «adem): "Yükseltilmi döekler üstündedirler
"1

âyetini

açklarken:
"
Oradaki döeklerin kalnl, gökyüzü ve yeryüzü aras kadardr.

Bu mesafe de be yüz yllk bir mesafedir" buyurdu .

2

Taberânî ve bn Merdûye'nin Ebû Umâme'den bildirdiine göre

Resûlullah'a («iaiiahu aleyhi vesellem) yükseltilmi döekler hakknda sorulunca:
"Eer

onun en yüksek yerinden bir kii atlacak olsa ancak yüz ylda dibine ular"

buyurdu .

3

bn Ebî eybe, Hennâd ve Sifatu'l-Cenne'öe ibn Ebi’d-Dünyâ'nm

bildirdiine göre Ebû Umâme: "Yükseltilmi döekler üstündedirler
"4

âyetini

açklarken: “Eer döein üstündeki bir ey düecek olsa krk ylda alt

tarafna ular” dedi .

5

bn Merdûye'nin bildirdiine göre bn Abbâs hadisi Resûlullah’a (s^uiahu ai-ryti

vesellem) dayandrarak yüksek döekler hakknda:
"Eer onun en yüksek yerinden

bir ey atlacak olsa ancak yüz ylda dibine varr" buyurdu.

Hatîb'in Ebû Hureyre'den bildirdiine göre Resûlullah (»llailahu aleyhi vesellem):

"Yükseltilmi döekler üstündedirler
"6

âyeti hakknda:
"
Oradaki her döein

kalnl
,
gökyüzü ve yeryüzü aras kadardr" buyurmutur .

7

Hennâd'tn bildirdiine göre Hasan(- Basrî): "Yükseltilmi döekler

üstündedirler
"8

âyetini açklarken: “Cennet ahalisinin döeklerinin kalnl

seksen yllk bir mesafedir” dedi.
9

’ Vaka Sur. 34
2

Ahmed 18/247 (11719), Tinniz (2540, 3294, “hasen"), bn Ebi'd-Dünyâ (157), bn

Cerîr (22/319), bn Kesir Tefsirde (8/8) geçtii üzere bn Ebî Hatim, bn Hibbân (7405),

Ebu'-eyh (274, 595) vc Beyhakî (342). Çok zayf hadistir (Bakn: Elbânî, Daîf Sünei et-

Tirmiî, 648).

3 Taberânî (7947). Çok zayf hadistir (Bakn: Elbânî, DaTfu'l-Câmi', 4826).

4 Vaka Sur. 34
5 bn Ebî eybe (13/140), Hennâd (79) ve bn Ebi'd-Dünyâ (161).

6 Vâka Sur. 34
7 Hatîb (4/426).

8 Vâka Sur. 34

9 Hennâd (78).
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uj\ * \j&\ j*uiiii
*
*üji û

“Gerçekten biz onlar, yeni bir yaratlla yarattk. Onlan,

elerine dükün ve yat bakireler kldk/' (VâU Sur. 35-37)

Firyabî, Hennâd, Abd b. Humeyd, Tirmizî, bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî

Hatim, bn Merdûye ve BaVda Beyhakî'nin Enes'ten bildirdiine göre

Resûlullah Mialiahu aiayh veseiiem): "Gerçekten biz onlar, yeni bir yaratlla

yarattk"
1

âyetini açklarken: "Dünyada iken gözleri çapakl koca kanlar da

orada yeni bir yaratlla yaratlanlardan olacaktr" buyurdu .

2

Tayâlisî, bn Cerîr, bn Ebî Hâtim, Taberânî, bn Merdûye, bn Kâni’ ve

Bas'da Beyhakî'nin Seleme b. Yezîd el-Cu'fî'den bildirdiine göre Hz.

Peygamber (saiiaiirfu dert** raM: "Gerçekten biz onlar, yeni bir yaratlla

yarattk"3
âyetini açklarken: "Dünyada iken evlenen ve evlenmeyen dul

kadnlar kastedilmektedir" dedi/

Abd b. Humeyd, email'deJirmiz, bnu'l-Münzir ve Ba's'da Beyhakî'nin

Hasan(- Basrî)’den bildirdiine göre yal bir kadn Resûlullah'a MaMu aleyhi

«senem) gelerek: “Ya Resûlallah! Allah’n beni Cennette klmas için dua et"

dedi. Resûlullah (sbJIbIIbKj aiayh veseiiem): "Ey filann annesi! Yallar Cennete

giremeyecektir" buyurdu. Bunun üzerine kadn alayarak geri döndü.

Resûlullah (sdiaiiahu aleyhi veeiiem), ashabna: "Ona Cennete yal olarak girmeyeceini

haber verin. Zira Allah: «Gerçekten biz onlar, yeni bir yaratlla yarattk.

Onlar... bakireler kldk»

3

buyurmaktadr" dedi .

6

Beyhakî'nin bildirdiine göre Hz. Âie der ki: Yanmda yal bir kadn var

iken Resûlullah Meiiuhu aleyhi veseiien) içeri girdi ve: "Bu kimdir
?"

diye sordu. Ben:

1

Vaka Sur. 35
2

Hennâd (21), Tirmizî (3296), bn Cerîr (22/320, 321), bn Kesîr Tefsir’de (8/9) geçtii

üzere bn Ebî Hâtim ve Beyhakî (380). Zayf hadistir (Bakn: Elbânî, Daîf Sünen et-Tirmizi,

650).

3 Vaka Sur. 35
4

Tayâlisî(1403), bn Cerîr (22320), bn Kesîr Tefsir’de (8/9) geçtii üzere bn Ebî

Hâtim, Taberânî (6322), bn Kâni' (1/274) ve Beyhakî (381). Heysemî, Mecmau'z-Zevâid’de

(1/179) der ki: "snadnda zayf olan Cafer el-Cu'fî bulunmaktadr."
5 Vaka 5ur. 35, 36
6 bn Kesîr Tefsîr’de (8/9) geçtii üzere Abd b. Humeyd, Tirmizî (232) ve Beyhakî

(382). Elbânî, âyetu'i-Merâm’da (2430) hadisin hasen olduunu söylemitir.
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“Bu teyzelerimden biridir" dedim. Resûlullah (sait^oha aleyhi vasenem):
"
Bilmi olun ki

yal kanlar Cennete girmeyecektir

"

buyurdu. Bundan dolay kadnn içine bir

eyler dütü. Bunun üzerine Hz. Peygamber (ssiiaibhu aleyhi vutiiem): "Gerçekten biz

onlar baka bir ekilde yarattk
"1

ayetini okudu .

2

Taberânî'nin M. el-Evsat'ta Hz. Âie'den bildirdiine göre Ensâridan yal

bir kadn Hz. Peygamber'e (allllhu aleyhi ««M gelerek: “Ya Resûlallah! Allah'n

beni Cennette klmas için dua et" dedi. Resûlullah (uMahu aleyh reseflem):
"Yallar

Cennete giremeyecektir" buyurdu ve namaz klmaya gitti. Sonra geri

döndüünde Hz. Âie: “Bu sözlerin yal kadnn arna gitti" deyince,

Resûlullah (safcfahu aleyhi yeseiiem): "Durum dediim gibidir. Allah onlan Cennete

sokaca zaman onlan bakireler olarak sokacaktr" buyurdu .

3

bnu'l-Münziriin bildirdiine göre bn Abbâs: "Gerçekten biz onlar, yeni

bir yaratlla yarattk"4 âyetini açklarken: “Onlan önceki durumlanndan

daha deiik bir ekilde yarattk, mânâsndadr" dedi.

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Katâde: "Gerçekten biz onlar, yeni

bir yaratlla yarattk
"5

âyetini açklarken: “Onlan kavmin eleri olarak

yarattk, mânâsndadr" dedi.

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Hasan(- Basri): "Gerçekten biz onlar,

yeni bir yaratlla yarattk"
6

âyetini açklarken: “Burada kadnlar

kastedilmektedir" dedi.

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Saîd b. Cübeyr: "Gerçekten biz onlar,

yeni bir yaratlla yarattk"7
âyetini açklarken: “Onlan yeni bir ekilde

yarattk, mânâsndadr2
’ dedi.

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Mücâhid: "Gerçekten biz onlar, yeni

bir yaratlla yarattk"
8

âyetini açklarken: “Onlan önceki durumlanndan

daha deiik bir ekilde yarattk, mânâsndadr" dedi.

1

Vaka Sur. 35
2
Beyhak (379).

3 Taberârû (5545).

4 Vâka Sur. 35

5 Vâka Sur. 35
6 Vâka Sur. 35
7 Vâka Sur. 35
8 Vâka Sur. 35
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bn Merdûye’nin Câfer b. Muhammed’den, o babasndan, o da

dedesinden bildirdiine göre Resûlullah Maium mUen}: "Gerçekten biz

onlar, yeni bir yaratlla yarattk
"

1

âyetini açklarken: "Onlar (ot gibi

yerden) bitirdik" buyurdu.

M. es-Saîr'de Taberânî ve Bezzârîn Ebû Saîd'den bildirdiine göre

Resûlullah (uildiahu aleyh vîsdiem):
"
Cennet ahalisi kadnlaryla ilikiye girdikten sonra

kadnlan tekrar bakireler olacaktr

"

buyurdu .

3

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs: âyetini

açklarken: "Onlan bakireler kldk, mânâsndadr" dedi.

bn Cerîr, bnu’l-Münzir ve BûVda Beyhakî’nin Ali (b. Ebi Talha) vastasyla

bildirdiine göre bn Abbâs: %\y>] #."4
âyetini açklarken: "l#"5 ifadesi

âklar, "lîrpî
"6

ifadesi ise yatlar mânâsndadr"' dedi .

7

bn Ebî Hâtim'in Dahhâk vastasyla bildirdiine göre bn Abbâs: yA G£”
a

âyetini açklarken: "l#"9
ifadesi, onlar kadnlanna kadnlan da kendilerine

âk, "Grpl
"10

ifadesi ise otuz üç yanda yatlar mânâsndadr" dedi.

bn Cerîr ve ibn Ebî Hâtim'in ikrime vastasyla bildirdiine göre bn Abbâs:

" Urub ifadesi kocasna kar lütufta bulunan e mânâsndadr" dedi .

11

ibn Cerîriin Avfî'den bildirdiine göre bn Abbâs: “Urub ifadesi kocalanna

kar sevimli görünüp onlara kar sevgi ile dolu olan eler kastedilmektedir"

dedi .

12

I

Vaka Sur. 35
3
Taberânî (1/91) ve Bezzâr, Kefu'l-Estâr (3527). Heysemî, Mecmau'z-Zevâid 'de (1/179)

der ki: "snadnda uydurmac olan Mualla b. Abdirrahman el-Vâsitî bulunmaktadr."
3 Vaka Sur. 36
4 Vaka Sur. 37
5 Vaka Sur. 37
6 Vaka Sur. 37
7 bn Cerîr (22/323, 324, 329) ve Beyhakî (377).

8
Vâka Sur. 37

9 Vâka Sur. 37
10
Vâka Sur. 37

II bn Cerîr (22/323).
13 bn Cerîr (22(324).
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Hennâd'n Kelbî vastasyla Ebû Salih'ten bildirdiine göre bn Abbâs:

"Urub ifadesi naz ve ive yapan kadn mânâsndadr" dedi. Medine ahalisi ise

bunu: “Cilve ve naz yapan kadn eklinde açklar" dedi .

1

Abdurrezzâk, Saîd b. Mansûr, Abd b. Humeyd ve bnu'l-Münzir'in

bildirdiine göre Mücâhid: "G^" 7
ifadesini açklarken: “ehveti çok olan eler

mânâsndadr" dedi .

3

Saîd b. Mansûr’un bilcirdiine göre Saîd b. Cübeyr: "G^i
"4

ifadesini

açklarken: “Naz ve ive yapan kadn mânâsndadr" dedi.

Süfyân, Abd b. Humeyd ve bnu'l-Münzir'in Saîd b. Cübeyr vastasyla

bildirdiine göre bn Abbâs: "G^."5 ifadesini açklarken: “Erkek deveyi

arzulayan dii deveye aribetun denilir" dedi.

bn Cerîr ve bnu’l-Münzir'in bildirdiine göre Bureyde: *G^"6
ifadesini

açklarken öyle dedi: Uruben ifadesi Mekke dilinde cilve ve naz yapan kadn

mânâsndadr. Medine dilinde ise arzulu kadn mânâsndadr.

bn Cerîr ve bnu'l-Münzir’in bildirdiine göre Abdullah b. Ubeyd b.

Umeyr: “ Uruben ifadesi kocasn arzulayan e mânâsndadr" dedi .

7

Tastî’nin bildirdiine göre Nâfi' b. el-Ezrak, bn Abbâs’a: “Bana: Grpt G^"8

âyetini açkla" deyince, bn Abbâs: “Bunlar zafirân ve buna benzer eylerden

yaratlm olan kocalarna âk elerdir" dedi. Nâfi’ b. el-Ezrak: “Araplar

böylesi bir ifadeyi bilir mi?” diye sorunca, bn Abbâs: “Evet bilirler, Nâbia b.

Zubyân'n:

Su de yi tandmda o daha çok tecrübesiz bir kii idi

1

Hennâd (34).

7 Vaka Sur. 37

3 Abdurrezzâk (2/271).

4 Vaka Sur. 37

5 Vâka Sur. 37
6
Vâka Sur. 37

7 bn Cerîr (22/326).
8
Vâka Sur. 37



Âyet: 35-37 191

O, âk, el dememi bakire cariyelerle gezmekte idi" dediini itmedin

mi?” karln verdi.'

Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd ve bnu'l-Münzir
,
in bildirdiine göre

Katâde: "ij&l âyetini açklarken: “Onlar bakireler kldk,

mânâsndadr” dedi. "Ç35i l
#"

3

âyeti hakknda ise: ifadesi, kocalanna

âk kadnlar, "Çt?!"5 ifadesi ise yatlar mânâsndadr” dedi .

6

Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre krime:

"#."7
ifadesini açklarken: “Uruben ifadesi naz ve ive yapan kadn

mânâsndadr” dedi .

8

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Abdullah b. Ubeyd b. Umeyr'e: "l#"

9

ifadesinin açklamas sorulunca: “hramda olan kiiye: «O ihramda iken ona

zevk verecek bir söz söyleme!» denildiini iitmedin mi?” dedi.

Saîd b. Mansûr, Abd b. Humeyd ve bn Cerîr'in bildirdiine göre

Abdullah'n arkadalarndan olan Temîm b. Hazlem der ki:
“ Uruben ifadesi,

kocasna kar kadnlk görevlerini güzelce yerine getiren kadn mânâsndadr.

Bedeviler böylesi bir kadna urube derdi .”’0

Hennâd b. es-Seriy, Abd b. Humeyd ve bn Cerîriin bildirdiine göre Saîd b.

Cübeyn ifadesini açklarken: “Burada kocalanna kar istekli olan

kadnlar kastedilmektedir” dedi .

12

Saîd b. Mansûr ve bnu’l-Münzir'in bildirdiine göre Saîd b. Cübeyr:

ifadesini açklarken: “Burada kocalanna âk olan kadnlar kastedilmektedir”

dedi.

1

Mesâil Nâfi' (241).

2
Vaka Sur. 36

3 Vaka Sur. 37
4 Vaka Sur. 37
5 Vaka Sur. 37
6
Abdurrezzâk (2/271).

7 Vaka Sur. 37
8 bn Cerîr (22/324).

9 Vâka Sur. 37
10 bn Cerîr (22/325).
11 Vâka Sur. 37
12
Hennâd (31) ve bn Cerîr (22/326).
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Hennâd b. es-Seriy, Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bnu'l-Münzir’in

bildirdiine göre Mücâhid: \j£" 2

âyetini açklarken: "G^" 3 ifadesi,

kocalarna âk kadnlar, "G^l
"4

ifadesi ise yatlar mânâsndadr” dedi .

5

Abd b. Humeyd ve bnu'l-Münzirîin bildirdiine göre Hasan(- Basrî): "G^"6

ifadesini açklarken: “Burada kocalanna âk kadnlar kastedilmektedir. Etrâb

ifadesi ise yatlar mânâsndadr” dedi.

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Ebu'l-Âliye: “Ebkâr ifadesi bekâr,

uruben ifadesi, âklar, "Grpl
"7

ifadesi ise yatlar mânâsndadr” dedi.

Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre Rabî b. Enes; “Uruben ifadesi,

kocalanna âk kadnlar, etrâb ifadesi ise yatlar mânâsndadr” dedi.

Hennâd b. es-Seriy ve Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre Hasan(- Basrî):

“C'j*"
8
ifadesini açklarken: “Burada kocalanna kar sevimli görünen kadnlar

kastedilmektedir. Etrâb ifadesi ise yatlar mânâsndadr” dedi .

9

Süfyân b. Uyeyne, Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve Ibnu'l-Münzir'in

bildirdiine göre Mücâhid: "G£ G^"10
âyetini açklarken: ifadesi,

kocalanna kar sevimli görünen kadnlar, "G^f"

11

ifadesi ise yatlar

mânâsndadr” dedi .

13

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre krime: “ Uruben ifadesi, kocalanna

kar sevimli görünen kadnlar, etrâb ifadesi ise birbirlerine benzeyen yatlar

mânâsndadr” dedi.

I

Vaka Sur. 37
J

Vaka Sur. 37
3 Vaka Sur. 37
4 Vaka Sur. 37
5 Hennâd (30, 38) ve bn Cerîr (22/328, 329).

6 Vaka Sur. 37
7 Vaka Sur. 37
8 Vaka Sur. 37
9 Hennâd (33).

10
Vaka Sur. 37

II

Vâka Sur. 37
12
Vâka Sur. 37

13
Talîku't-Ta’lîk’te (3/504) geçtii üzere Süfyân b. Uyeyne ve Abd b. Humeyd ve bn

Cerîr (22/327, 329).
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bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Zeyd b. Elem: "Uruben

ifadesi tatl dilli kadn mânâsndadr” dedi.
1

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Hasan(- Basrî): "Çrp! G£"

2

âyetini

açklarken: ifadesi, kocalarna âk kadnlar, *Ç|^t"
4
ifadesi ise yatlar

mânâsndadr'' dedi.

urar'da Vekî' ve Târih'te bn Asâkiriin bildirdiine göre Bilal b. Ebî Burde

beraber oturduu kiilere:
" Uruben olan kadnlar ne demektir?” diye sorunca,

bu konuda tarttlar ve shâk b. Abdillah b. el-Hâris en-Nevfelî yanlarna

geldi. Bilal b. Ebî Burde: “Size bu konuda bilgi verecek kii geldi” dedi. Ona

bu konuyu sorduklarnda: “Hafire, kocasna kar istekli olan kadn

mânâsndadr” dedi ve:

Onlar ba baa kalnca kocalarna kar istekli olurlar

Dar çktklar 2aman ise iffet sabibi kiiler olurlar
"
beytini okudu.5

bn Adiy'in Enes'ten bildirdiine göre Resûlullah (saiyahu aleyhi veseiiem):

"Kadnlarnzn en hayrls, iffetli ve kocasna istekli olandr" buyurmultur.
6

bn Asâkir'in bildirdiine göre Muâviye b. Ebî Süfyân ei Fâhite binti

Karaza ile ilikiye girmek isteyince ei ehvetle hnldad ve elini yüzüne

koydu. Bunun üzerine Muâviye: “Bunda senin için kötü bir ey yoktur. Vallahi

sizin en hayrlnz (böylesi bir durumda) ehvetle hnldayp nefes alannzdr”

dedi.

7

bn Ebî Hâtim'in Câfer b. Muhammed kanalyal babasndan bildirdiine

göre Resûlullah (sakHahu aleyhi «»Hem): âyetini açklarken: "Cennet ahalisinin

sözleri Arapçadr" buyurdu. 9

1 bn Cerîr (22/325).

2 Vaka Sur. 37

* Vaka Sur. 37
4 Vaka Sur. 37
5
Vekî', urar (2/35) ve bn Asâkir (8/242, 243).

6 bn Adiy (3/1060). Elbânî, es-Silsiletu'd-Da'îfe'de (1498) hadisin zayf olduunu

söylemitir.

7 bn Asâkir (70/71).

8
Vaka Sur. 37

9 bn Kesîr Tefsîr'de (8/12) geçtii üzere bn Ebî Hatim.
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A% * U#' A «B

"Bunlarn bir ksm öncekilerden, bir ksm da
sonrakilerdendir." (Vâk,a Sur. 30. 40)

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Meymûn b. Mihrân: "Bunlarn bir

ksm öncekilerden, bir ksm da sonrakilerdendir"' âyetlerini açklarken:

"Bunlann birçou öncekilerden, birçou da sonrakilerdendir, mânâsndadr"

dedi.

Müsncd'de Müsedded, bnu'l-Münzir, Taberânî ve bn Merdûye'nin Ebu

Bekre'den bildirdiine göre Hz. Peygamber (seiiaibhu aleyhi veseiiem): "Bunlarn bir

ksm öncekilerden, bir ksm da sonrakilerdendir
" 2

âyetlerini açklarken:

"Bunlarn hepsi de bu ümmettendir" buyurmutur.

3

Ebû Dâvud et-Tayâlisî, Müsedded, Abd b. Humeyd, bnu'l-Münzir ve bn

Merdûye'nin bildirdiine göre Ebû Bekre: "Bunlarn bir ksm öncekilerden,

bir ksm da sonrakilerdendir
"4

âyetlerini açklarken: "Bunlarn hepsi de ou

ümmettendir" dedi .

5

Firyabî, Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Adiy ve bn

Merdûye'nin bildirdiine göre bn Abbâs: "Bunlarn bir ksm öncekilerden,

bir ksm da sonrakilerdendir
"6

âyetlerini açklarken: "Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi

vesellem): «Bunlann hepsi de ümmetimdendir» buyurmutur" dedi .

7

1 Vaka Sur. 39, 40
2
Vaka Sur. 39, 40

3
Tahrîcu'l-Kcâfta (3/403) ve Metâlib'dc (4139) geçtii üzere Müsedded, Tahrhu’l-

Keâfta (3/403) geçtii üzere Taberânî ve bn Merdûye. Heysemî, Mecmau’z-Zevâd'de

(1/179) der ki: 'Taberânî bu hadisi iki isnadla rivayet etmitir. Güvenilir olup da ezberi

kötü olan Ali b. Yezîd dnda birinin ravileri Sahîh'in ravileridir."

4 Vaka Sur. 39, 40
5

Teyâlisi (927) ve el-Metâlibu'l-Âliye'de (4137) geçtii üzere Müsedded. Tayâlisî

Müsned'üûn muhakkiki: "snad zayftr" demitir.
6
Vaka Sur. 39, 40

7 bn Cerîr (22/334), bn Adiy (1/378) ve Tahrîcu'l-Keâfta (3/404) geçtii üzere bn
Merdûye.
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Abdurrezzâk, bnu’l-Münzir ve Ibn Merdûye'nin bildirdiine göre bn

Abbâs: "Bunlarn bir ksm öncekilerden, bir ksm da sonrakilerdendir
"

1

âyetlerini açklarken: "Bu iki ksm da bu ümmettendir” dedi.

Haan b. Süfyân, bn Cerfr, bnu'l-Münzir, bn Merdûye ve bn Asâkiriin

Abdullah b. Mes'ûd'dan bildirdiine göre Resûlullah (sallaHahu aleyhi vesellem):

"Ümmetimden bana uyanlarn Cennet ahalisinin dörtte biri olmasn temenni

ederim" buyurdu. Biz tekbir getirince: "Ümmetimden bana uyanlarn Cennet

ahalisinin yans olmasn temenni ederim" buyurdu ve: "Bunlarn bir ksm
öncekilerden, bir ksm da sonrakilerdendir

"1
âyetlerini okudu .

3

bn Cerîr ve Taberânî'nin bildirdiine göre bn Mes'ûd der ki: Bir gece

Resûlulah’n (seflaiiahu aleyhi mailem) yannda bir konu hakknda konuarak ayn eyleri

tekrar edip durduk. Sabahladmz zaman tekrar Resûlullah'a (ssiiaiiahu deyt» veseiiem)

gittiimizde öyle buyurdu: "Bu gece, peygamberler kendilerine tabi olan

ümmetleriyle beraber bana gösterildi. Baz peygamberlerin yannda

ümmetinden üç kii, bazlannn yannda da hiç kimse yoktu. Allah sizi Lût'un

kavmi ile ikaz ederek: «çinizde akl banda kimse yok mudur?»4

buyurmaktadr. Nihayet Musa b. mrân (aieyhisseiam) yannda bulunan srail

oullan ile beraber yanmdan geçti. Bunun üzerine: «Ey Rabbim! Benim

ümmetim nerededir?» diye sorduumda, Yüce Allah: «Sama bak» buyurdu.

Sama baktmda, yer Mekke topraklanyd; ancak insanlann çokluundan

yerler kapanmt. Rabbim: «Raz oldun mu ey Muhammedi» buyurdu. Ben:

«Ey Rabbim! Raz oldum» cevabn verdim. Yüce Alah: «Soluna bak» deyince

baktm ve ufkun insanlann çokluuyla kapandn gördüm. Rabbim: «Raz

oldun mu ey Muhammedi» buyurdu. Ben yine: «Ey Rabbim! Raz oldum»

cevabn verdim. Bunun üzerine Yüce Allah: «Yetmi bin kii de bunlarla

beraber hesapsz olarak cennete girecektir» buyurdu."

Bunun üzerine Ukkâe b. Mihsan gelip: "Ey Allah’n Resulü! Beni de

onlardan klmas için Allah'a dua et” dedi. Resûlullah (»yiahu aleyhi mailem):

"Allahm! Bunu da onlardan kl" diye dua etti. Sonra baka bir adam daha

kalkp: "Ey Allah'n Resulü! Beni de onlardan klmas için Allah'a dua et”

deyince: "Ukkâe senden önce davrand

"

buyurdu. Sonra Hz. Peygamber

1 Vaka Sur. 39, 40
1 Vaka Sur. 39, 40

3
îbn Cerîr (22/331, 332) ve bn Asâkir (17/21).

4 Hûd Sur. 78
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(sailaiBhu Beyhi vasBiem): "Annem babam size feda olsun! Eer o yetmi bin kiiden biri

olmaya gücünüz yetiyorsa olun. Eer olamazsanz (kalabalklaryla) yerleri

kapatanlardan olun. Onlardan da olamazsanz (kalabalklaryla) ufku

kapatanlardan olun. Çünkü onlardan sonra çok kiinin birbirini düürdüünü

gördüm

"

buyurdu. Oradakiler tekbir getirince: "Sizin Cennet ahalisinin yars

olmanz temenni ederim" buyurdu. Ashâb yine tekbir getirince: “Bunlarn bir

ksm öncekilerden, bir ksm da sonrakilerdendir
1 ' 1

âyetlerini okudu. Ashâb

kendi aralannda bu yetmi bu yetmi bin kiinin kim olduunu konuunca da:

“
Bunlar, efsun yapmayanlar, hiçbir eyi uursuz saymayanlar ve Rablerine

tevekkül edenlerdir

"

buyurdu .

2

y *

P-4
ÎI v_>>i ... JU4J1 u jui

“Defterleri soldan verilenler; ne yazk o solculara... Hem de

susam develerin suya saldr gibi içeceksiniz."

(Vâlua Sur. 41, 43-46, 55)

Abd b. Humeyd ve bnu’l-Münzir'in bildirdiine göre Katâde: "Defterleri

soldan verilenler; ne yazk o solculara
"3

âyetini açklarken: “Onlara neler

vardr, Allah onlara neler hazrlamtr, mânâsndadr" dedi.

Firyabî, Saîd b. Mansûr, Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî

Hâtim ve Hâkim'in bildirdiine göre bn Abbâs: ^ jjâS
"4

âyetini

açklarken: “Kapkara dumandan bir gölge içindedirler, mânâsndadr” dedi.

Baka bir lafzda ise: “Cehennem duman içindedirler" eklindedir .

5

Hennâd, Abd b. Humeyd ve bn Cerîr'in bildirdiine göre Mücâhid:

"Kapkara dumandan bir gölge içindedirler
"6

âyetini açklarken: “Cehennem

duman içindedirler, mânâsndadr" dedi .

7

1

Vaka Sur. 39, 40
1 bn Cerîr (22/331) ve Taberânî (9765).

3 Vaka Sur. 41

4 Vaka Sur. 43
5
Fethu'l-Bâri'de (8/626) geçtii üzere Firyabî ve Saîd b. Mansûr, bn Cerîr (22/335) ve

Hâkim (2/476, “sahih").

6 Vaka Sur. 43

7 Hennâd (238), Talîku’t-Ta'tîk’te (4/335) geçtii üzere Abd b. Humeyd ve bn Cerîr

(22/326).
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Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd ve bn Cerîr'in bildirdiine göre Katâde:

jt.i

"’1

âyetini açklarken: “Burada dumandan bir gölge

kastedilmektedir" dedi .

2

Abd b. Humeyd ve bn Cerîr'in bildirdiine göre Mâlik: J^i
"3

âyetini açklarken: “Burada dumandan bir gölge kastedilmektedir" dedi .

4

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Dahhâk: “Ate ve ahalisi karadr. Ayn

zamanda onda bulunan her ey de karadr" dedi.

Abdurrezzâk, bn Cerîr ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Katâde: "Ne

serindir, ne de hotur"5 âyetini açklarken: "Ne serin bir yerdir, ne de ho bir

manzaradr" dedi .

6

bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre bn Abbâs:

"Çünkü onlar; bundan önce refahla marmlard"

7

âyetini açklarken:

“Onlar nimetler içindeydiler" dedi. "Büyük günah üzerinde srar

ediyorlard"* âyeti hakknda ise: “Burada günahtan kast irktir" dedi .
9

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Hasan(- Basrî): "Büyük günah

üzerinde srar ediyorlard
'10

âyetini: “Onlar sürekli olarak günah ilemeye

devam etmekteydi" eklinde açklamtr.

Firyabî, Abd b. Humeyd ve bn Cerîr'in bildirdiine göre Mücâhid: "Büyük

günah üzerinde srar ediyorlard
" 11

âyetini: “Onlar sürekli olarak günah

ilemeye devam etmekteydi" eklinde açklamtr.

12

Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd ve bn Cerîr'in bildirdiine göre Katâde:

1

Vaka Sur. 43
2
Abdurrezzâk (2/272) ve bn Cerîr (22/336, 337).

3 Vaka Sur. 43
4 bn Cerîr (22/235).

5 Vaka Sur 44
6 bn Cerîr (22/337).

7 Vaka Sur. 45
8
Vaka Sur. 46

9 bn Cerîr (22/338) ve el-lkân 'da (2/47) geçtii üzere bn Ebî Hatim.
10
Vaka Sur. 46

11

Vaka Sur. 46
12 bn Cerîr (22/339) ve Talîku'te (4/335) geçtii üzere Abd b. Humeyd.
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l

j^i lj$63* âyetini açklarken: "Onlar büyük günahlar

ilemeye devam etmekteydi, mânâsndadr” dedi -

2

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre a'bî: 4^)1 J1 oijâ*

âyetini açklarken: "Burada büyük günahlar kastedilmektedir" dedi.

bn Adiy, el-Elkâb'da îrâzî, Hâkim, Tâli't-Talhîs’te bn Merdûye ve

Târih'te bn Asâkir'in bn Ömer’den bildirdiine göre Resûlullah (ssiiaiiatu eiyk

vcseiiem) Vaka Sûresinin elli beinci âyetini "^1 ojîjlii" eklinde

babndan (in) harfini üstün ile okumutur.

4

bn Merdûye'nin Enes’ten bildirdiine göre Hz. Peygamber (sdaMu *yhi m* lem)

bu âyeti: "^l G>i" eklinde okurdu.

bn Cerîr, bnu’l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre bn Abbâs:

*çî*i buyruunu açklarken: "Susam deve gibi, mânâsndadr" dedi .

5

Tastî’nin bildirdiine göre Nâfi’ b. el-Ezrak, bn Abbâs’a: "Bana:
"

ç*i buyruunu açkla" deyince, bn Abbâs: "Develer hîm denilen

hastala yakalanr ve bu hastalktan dolay ne kadar su içseler kanmazlar.

Allah Cehennem ahalisini de hîm hastalna yakalanm deveye

benzetmitir" dedi. Nâfi’ b. el-Ezrak: "Araplar böylesi bir ifadeyi bilir mi?"

diye sorunca, bn Abbâs: "Evet bilirler, Lebid b. Rabîa’nn:

"Yanlarna geçtiimde üzerim dankt

Develerde hastalktan perian ve zayft" dediini iitmedin mi?" karln
verdi .

7

Saîd b. Mansûr ve bnu’l-MünzVin bildirdiine göre Ebû Miclez: "Kanmak

bilmez susam develerin suya saldr gibi içeceksiniz
"8

âyetini açklarken:

"Hasta develer suyu somurarak içer ve yine de kanmak nedir bilmezler"

1

Vâka Sur. 46
2
Abdurrezzâk (2/272) ve bn Cerîr (22/339).

3 Vâka Sur. 46
4 bn Adiy (3/1156), Hâkim (2/250, 'sahih’), Haöb (16) ve ibn Asâkir (64/229, 230).

s bn Cerîr (22/344).
6 Vâka Sur. 55
7
Mesâil Nâfi' (257).

8 Vaka Sur. 55
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dedi.

Abd b. Humeyd ve bn CenVin bildirdiine göre krime: "Kanmak bilmez

susam develerin suya saldr gibi içeceksiniz
" 1

âyetini açklarken: "Hasta

develer suyu somurarak içer ve yine de kanmak nedir bilmezler" dedi .

2

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Katâde: "Kanmak bilmez susam
develerin suya saldr gibi içeceksiniz"* âyetini açklarken: "Su içip de

kanmak nedir bilmeyen hasta develer gibi, mânâsndadr" dedi.

Süfyân b. Uyeyne'nin Câm'de bildirdiine göre bn Abbâs: "Kanmak

bilmez susam develerin suya saldr gibi içeceksiniz
"4 âyetini açklarken:

"Burada huyâm ifadesi ile yer yani kumlu toprak kastedilmektedir" dedi.

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Hasan(- Basrî):
"Hîm ifadesi susam

develer mânâsndadr" dedi.

Abd b. Humeyd ve bn CenVin bildirdiine göre Mücâhid: "Susam
develerin suya saldr gibi ..."5 buyruunu açklarken: "Burada (sürekli su

içip de kanmayan) hasta develer kastedilmektedir" dedi .

6

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Saîd b. Cübeyr: "^ ç>)i."
7 buyruunu

açklarken: “Burada hîm ifadesi ile develer kastedilmektedir" dedi .

8

Abd b. Humeyd ve bn CenVin bildirdiine göre Dahhâk: "^ ç.)i
"9

buyruunu açklarken: "Hîm ifadesi ile develerde olan bir hastalk

kastedilmektedir. Bu hastala yakalanan develer artk kanmak nedir

bilmezler" dedi.

10

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Âsim bu âyeti "^ o^i
" 11

eklinde

(in) harfini ötre ile okumutur.

1

Vaka Sur. 55
2 bn Cerir (22/242).

3 Vaka Sur. 55
4 Vaka Sur. 55

5 Vaka Sur. 55
6 bn Cerir (22/344).

7 Vaka Sur. 55
8 bn Cerir (22/344).

9 Vaka Sur. 55
10 bn Cerir (22/344).
11

Vaka Sur. 55
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"Attnz o meniye ne dersiniz. Onu siz mi yaratyorsunuz

yoksa yaratan biz miyiz?... Siz mi onu buluttan indirdiniz,

yoksa indiren biz miyiz?" (Vaka sur . 58 -67 , 69 , 73)

Abdurrezzâk, bnu'I-Münzir, Hâkim ve Beyhakî’nin Sünen 'de bildirdiine

göre Hucr el-Mederî der ki: Hz. Ali'nin yannda gecelemitim. Onun gece

namaz klarken: "Attnz o meniye ne dersiniz?! Onu siz mi

yaratyorsunuz, yoksa yaratan biz miyiz?"
1

âyetlerini okuyup üç defa: “Biz

deil, sensin ey Rabbim!" dediini iittim. Sonra: "Onu siz mi bitiriyorsunuz,

yoksa bitiren biz miyiz?"
2
âyetini okudu ve üç defa: “Biz deil, sensin ey

Rabbim!” dedi. Sonra: "Siz mi onu buluttan indirdiniz, yoksa indiren biz

miyiz?"3 âyetini okudu ve üç defa: “Biz deil, sensin ey Rabbim!” dedi. Sonra:

"Onun aacn siz mi yarattnz, yoksa yaratan biz miyiz?"

4

âyetini okudu ve

üç defa: “Biz deil, sensin ey Rabbim!” dedi. s

Azame 'de Ebu'-eyh'in bildirdiine göre Dahhâk: "Aranzda ölümü

takdir eden biziz ..."
6 buyruunu açklarken: “Allah, gökyüzü ve yeryüzü

ehlinden erefli saylan da alt tabakadan olan da ölümde eit klmtr”

dedi .

7

Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bnu'l-Münziriin bildirdiine göre Mücâhid:

"Aranzda ölümü takdir eden biziz ..."
8 buyruunu açklarken: “Önceden

öleni de, sonradan öleni de biz takdir ettik, mânâsndadr” dedi. "Sizi

bilemeyeceiniz bir yaratlla tekrar var etmekte
"9 buyruu hakknda ise:

"Sizi dilediimiz bir yaratk olarak tekrar var etmekte, mânâsndadr” dedi.

"And olsun ki, ilk yaratmay bilirsiniz ..."
10 buyruunu da: “Daha siz hiçbir

1 Vâka Sur. 58, 59
1 Vâka Sur. 64

3 Vâka Sur. 69

4 Vâka Sur. 72

5
Abdurrezzâk, Musannef (4053), Hâkim (2/477) ve Bcyhakî (2/311).

6 Vâka Sur. 60

7 Ebu'-eyh (180).

8
Vâka Sur. 60

9 Vâka Sur. 61
,0
Vâka Sur. 62



Âyet: 58-67, 69, 73 201

ey deil iken sizi nasl yarattmz bilirsiniz, mânâsndadr” eklinde

açklad.’

Abdurrezzâk, Abd b. Hurneyd, bn Cerîr ve bnu'l-Münzirîin bildirdiine

göre Katâde: “And olsun ki, ilk yaratmay bilirsiniz..."
1 buyruunu

açklarken: “Burada Âdem'in (aiayfissaiam) yaratlmas kastedilmektedir” dedi.3

Bezzâr, bn Cerîr, bn Merdûye, Ebû Nuaym, Beyhakî'nin uabu'l-mân’da

bildirdiine göre Ebû Hureyre der ki: Resûlullah Maiiahu aleyhi veseiiem): "Sizden hiç

biriniz: «Bitirdim» demesin. Ancak: «Ektim» desin " buyurmutur. Allah'n:

"Görmez misiniz ektiiniz tohumu? Onu siz mi bitiriyorsunuz, yoksa bitiren

biz miyiz?"4 buyurduunu iitmez misiniz?5

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Abdurrahman: "Bitirdim” demeyi

sevmez ve: "Ektim” derdi.

Beyhakî'nin Sünen 'de bildirdiine göre Mücâhid der ki: "Bitirdim” deme,

"Ektim” de, çünkü bitiren Yüce Allah'tr.
6

bnu’l-Münzir'in bildirdiine göre Mücâhid: buyruunu

açklarken: "Onu siz mi bitiriyorsunuz, mânâsndadr” dedi.

ibn Cerîr'in bildirdiine göre bn Abbâs: "05^3 ^llk»"
8 buyruunu

açklarken: "anp kalrdnz, mânâsndadr” dedi. 9

Abd b. Hurneyd ve bn Cerîr'in bildirdiine göre Hasan(- Basrî): " ^iy

buyruunu açklarken: "Piman olurdunuz, mânâsndadr” dedi.”

Firyabî, Abd b. Hurneyd, bn Cerîr ve bnu’l-Münzir’in bildirdiine göre

Mücâhid: “Muhakkak biz çok ziyandayz"’ âyetini açklarken: "Bizler

’ bn Cerîr (22/346, 347).

7 Vaka Sur. 62

3 Abdurrezzâk (2/272) ve bn Cerîr (22/347).

4 Vaka Sur. 63, 64

5
Bezzâr, Kefu'l-Estâr (1289), bn Cerîr (22/348), Tahrîc Ahâdisi'l-Keafta (3/409)

geçtii üzere bn Merdûye, Ebû Nuaym, Hilye (8/267) ve Beyhakî (5217, 5218, "zayf").
6
Beyhakî (6/138).

7 Vaka Sur. 64
8 Vaka Sur. 65
9 bn Cerîr (22/349).
10
Vaka Sur. 65

’’ bn Cerîr (22/350).
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kötülüe sürüklenmileriz, mânâsndadr" dedi. "Daha dorusu büsbütün

mahrumuz!"

2

âyeti hakknda ise: "Bize büsbütün yasaklanmtr,

mânâsndadr" dedi. 1 buyruunu da: "Burada muzn

ifadesi ile bulut kastedilmektedir" eklinde açklamtr.

4

bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs:

"û>Jl j&ll"
6 buyruunu açklarken: "Burada muzn ifadesi ile bulut

kastedilmektedir" dedi.
6

Abd b. Humeyd, Hasan’dan ve Katâde’den aynsn bildirir.

bn Ebî Hâtim’in Ebû Câfer’den bildirdiine göre Hz. Peygamber (saJiaiiahu a

e

Yh

resellem) su içtii zaman: "Rahmetiyle bize ho ve tatl bir su içiren,

günahlarmzdan dolay onu tuzlu ve ac klmayan Allah'a hamdolsun" diye

dua ederdi .

7

Hennâd, Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bnu'l-Münzirîin bildirdiine göre

Mücâhid: "Biz onu bir hatrlatc ve çölde konaklayanlar için yararl kldk" 8

âyetini açklarken: "Buradaki ate, büyük ate (Cehennem atei) için bir

hatrlatcdr. Onu (atei) faydalanmak isteyenlere yani bütün insanlara yararl

kldk, mânâsndadr" dedi. Baka bir lafzda ise: "ehirlilere ve köylülere

yararl kldk" eklindedir. 9

Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve bn

Merdûye’nin deiik kanallarla bildirdiine göre bn Abbâs: "Biz onu bir

hatrlatc ve çölde konaklayanlar için yararl kldk"10 âyetini açklarken:

"Buradaki atei büyük ate (Cehennem atei) için bir hatrlatc ve sefere

çkanlar için yararl kldk, mânâsndadr" dedi.
11

1

Vaka Sur. 66
2

Vaka Sur. 67

3 Vaka Sur. 69
4
Talîku't-Ta'lîk'te (4/335) geçtii üzere Firyabî ve bn Cerîr (22/352- 354).

5 Vaka Sur. 69
6 bn Cerîr (22/345).

7 bn Kesîr Tefsîr'de (8/18) geçtii üzere bn Ebî Hâtim. Elbânî, cs-Silsiletu ’d-Da 'îfr'de

(2430) hadisin zayf olduunu söylemitir.
8 Vaka Sur. 73

9 Hennâd (237) ve bn Cerîr (22/355, 357).
10
Vaka Sur. 73

11 bn Cerîr (22/356) ve el-tkân 'da (2/47) geçtii üzere bn Ebî Hâtim.
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Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd ve bn Cerîr'in bildirdiine göre Katâde: "Biz

onu bir hatrlatc ve çölde konaklayanlar için yararl kldk"

1

âyetini

açklarken: “Biz onu büyük ate için bir hatrlatc ve sefere çkanlar için

yararl kldk. Kaç kavim sefere çkm ve azklar tükenmitir. Onlar atei

yakarak onunla sndlar ve ondan faydalandlar, mânâsndadr" dedi.
J

Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre Hasan(- Basrî): "...Onu... çölde

konaklayanlar için yararl kldk" 3 buyruunu açklarken: “Onu sefere

çkanlar için yararl kldk, mânâsndadr" dedi.

Taberânî, bn Merdûye ve bn Asâkiriin Vâsile b. el-Eska'dan bildirdiine

göre Resûlullah (saliailahu aleyhi »eseiiem): "Fazla suyunuzdan, otlaktan ve ateten

Allah’n kullarn engellemeyin. Allah bunlar çöldekiler için fayda, zayflar için

kuvvet klmtr" buyurdu. bn Asâkir'in lafz ise: "Ondan faydalanmak

isteyenler için onu bir destek klmtr" eklindedir.
4

"Hayr! Yldzlarn yerlerine yemin ederim ki, eer
bilirseniz, gerçekten bu, büyük bir yemindir"

(Vaka Sur. 75, 76)

Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre Âsim bu âyeti: "<L_ &"

5

eklinde (lam)

harfini uzatarak ve (elif) harfini ötre ile ifadesini de cem ederek

okumutur.

bn Cerîr’in bildirdiine göre Saîd b. Cübeyr: i5"
7
ifadesini açklarken:

“Yemin ederim, mânâsndadr" dedi .

8

1

Vaka Sur. 73
1
Abdurrezzâk (2/273) ve bn Cerîr (22/355- 357).

3 Vaka Sur. 73
4 Taberânî 22/61 (145) ve bn Asâkir (33/221). Hey9emî, Mecmuu ’z-Zevâid'de (4/125)

der ki: "Bu hadisi Taberânî, M. el-Kebîr'de bn Hibbân'n: "Bu rivayet uydurmadr"

dedii bir senetle rivayet etmitir.''

5 Vaka Sur. 75
6 Vâka Sur. 75
7 Vâka Sur. 75
8 bn Cerîr (22/359).
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Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Mücâhd:

"Hayr! Yldzlarn yerlerine yemin ederim ki
" 1

âyetini açklarken: “Burada

gökyüzü yldzlar kastedilmektedir" dedi .

2

Abd b. Humeyd ve bn Cerîr'in bildirdiine göre Katâde: "Hayr! Yldzlarn

yerlerine yemin ederim ki
"3

âyetini açklarken: “Burada yldzlarn batp

kaybolduu yer kastedilmektedir” dedi. Haan ise: “Kyamet gününde

yldzlarn sönüp dalmas kastedilmektedir" dedi .

4

Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre Hasan(- Basrî): "Hayr! Yldzlann

yerlerine yemin ederim ki
"5

âyetini açklarken: “Burada yldzlarn batp

kaybolduu yer kastedilmektedir" dedi.

Abdurrezzâk ve bn Cerîr'in bildirdiine göre Katâde: "Hayr! Yldzlann

yerlerine yemin ederim ki
"6

âyetini açklarken: “Burada yldzlann

yörüngeleri kastedilmektedir" dedi .

7

Abd b. Humeyd, bn Cerîr, Muhammed b. Nasr, bnu’l-Münzir, bn Ebî

Hâtim, Taberânî ve bn Merdûye'nin bildirdiine göre ibn Abbâs: "Hayr!

Yldzlarn yerlerine yemin ederim k"8
âyetini açklarken: “Burada Kur'ân

kastedilmektedir" dedi. "Eer bilirseniz, gerçekten bu, büyük bir

yemindir"9 âyeti hakknda ise: “Burada da Kur'ân kastedilmektedir" dedi .

10

Nesâî, bn Cerîr, Muhammed b. Nasr, Hâkim bn Merdûye ve uabu'l-

mât ’da Beyhakî’nin bildirdiine göre bn Abbâs der ki: “Kur'ân, Kadir gecesi

en üst semadan dünya semasna toplu olarak indirildi. Sonrad a ksm ksm
müteakip yllarda yeryüzüne indirildi." Baka bir lafzda ise: “Kur'ân dünya

1

Vaka Sur. 75
2 bn Cerîr (22/360, 361).

3 Vaka Sur. 75

4 bn Cerîr (22/361).

5 Vaka Sur. 75
6
Vaka Sur. 75

7 Abdurrezzâk (2/273) ve bn Cerîr (22/361).
8
Vaka Sur. 75

9 Vaka Sur. 76
10
bn Cerîr (3/191) Muhammed b. Nasr, Muhtasar Kyâmü'l-Leyl (sh. 104) ve Taberânî

(12426) Heysemî, Mecmuu'-Zevâid’de (1/120) der ki: "snâdnda metruk olan Hakim b.

Cübeyr bulunmaktadr."
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semasndan yeryüzüne bölüm bölüm indi" eklindedir." Sonra bn Abbâs:

'Hayr! Yldzlarn yerlerine yemin ederim ki
"1

âyetini okudu .

2

bn Merdûye'nin bildirdiine göre bn Abbâs: "Hayrl Yldzlarn yerlerine

yemin ederim ki"
3

âyetini açklarken: “pte”
4

ifadesini (elif) ile okuyup:

"Kur’ân’n bölüm bölüm indii zamana yemin ederim, mânâsndadr”" dedi.

bnu’l-Münzîr, Mesâhifte bnu'l-Enbârî ve bn Merdûye'nin bildirdiine

göre bn Abbâs: "Kur'ân dünya semasna toplu olarak indirildi. Sonra da

yeryüzüne ksm ksm indirildi. Yani üçer ve beer âyet, daha az veya daha

çok olarak indirildi" dedi. Sonra: "Hayr! Yldzlarn yerlerine yemin ederim

ki"5 âyetini okudu.

Ferrâ’nn sahih bir isnâdla bildirdiine göre Minhâl b. Amr der ki: Abdullah

b. Mes'ûd: "Hayr! Yldzlarn yerlerine yemin ederim ki"
6
âyetini okudu ve:

"Yldzlar ifadesi ile Kur’ân’n muhkem âyetleri kastedilmektedir. Kur’ân, Hz.

Peygamber'e(saiUiahuaEytiy«eiiefD) ksm ksm olarak indiriliyordu" dedi .

7

bn Nasr ve bnu’d-Durays’n bildirdiine göre Mücâhid: "Hayr! Yldzlarn

yerlerine yemin ederim ki"
8
âyetini açklarken: "Yldzlar ifadesi ile Kur’ân’n

muhkem âyetleri kastedilmektedir" dedi .

9

bn Cerîr’in bildirdiine göre bn Abbâs: "Hayr! Yldzlarn yerlerine

yemin ederim ki"
10

âyetini açklarken: “Kur’ân’n ini yerine, yani ilkine de

sonuna da yemin ederim mânâsndadr” dedi .

11

1

Vâka Sur. 75
2
Nesâî, S. el-Kübrâ (11565), ibn Cerîr (22/359), Muhammed b. Nasr (sh. 104), Hâkim

(2/530, ’sahîh’) ve Beyhakî (2250).

3 Vâka Sur. 75
4 Vâka Sur. 75

5 Vâka Sur. 75
6 Vâka Sur. 75
7
Ferrâ, Meâni'l-Kur’ân (3/129).

8 Vâka Sur. 75
9 Muhammed b. Nasr (sh. 104) ve bnu'd-Durays (130).
10
Vâka Sur. 75

11
îbn Cerîr (22/360).
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^ V * ÛJ& yls? ^ *
f*/ 0Î>j q

"0, elbette deerli bir Kur'ân'dr. Korunmu bir kitaptadr.

Ona, ancak tertemiz olanlar dokunabilir/' (YU.* Sur. 77 79)

Abd b. Humeyd ve bnu'l-Münzi/in bildirdiine göre Rabî b. Enes: "O,

elbette deerli bir Kur'ân'dr. Korunmu bir kitaptadr"

1

âyetlerini

açklarken: "Burada Kur'ân' Kerim kastedilmektedir. O, korunmu kitaptr ve

Levh-i Mahfuz'dur" dedi. "Ona, ancak tertemiz olanlar dokunabilir
"1

âyeti

hakknda ise: "Tertemiz olanlar günahlardan beri olan meleklerdi/' dedi.

Âdem b. Ebî yâs, Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve Ma'rife 'de

BeyhakTnin bildirdiine göre Mücâhid: "O, elbette deerli bir Kur'ân'dr.

Korunmu bir kitaptadr
"3 âyetlerini açklarken: "Kur'ân kitap içinde

korunmutur. Ona toprak veya toz dokunamaz" dedi. "Ona, ancak tertemiz

olanlar dokunabilir
"4

âyeti hakknda ise: "Burada melekler

kastedilmektedir" dedi .

5

Abd b. Humeyd ve bn Cerî/in bildirdiine göre krime: "Korunmu bir

kitaptadr
"6

âyetini açklarken: "Burada Tevrat ve ncîl kastedilmektedir"

dedi. "Ona, ancak tertemiz olanlar dokunabilir
"

7

âyeti hakknda ise: "Burada

da Tevrat' ve ncîl'i ezberleyenler kastedilmektedir" dedi/

bn CenVin bildirdiine göre Katâde: "Bu âyet bn Mes'ûd’un kraatnda

îJj üî L" eklindedir" dedi .

9

Âdem, Abd b. Humeyd, bn Cerir, bnu'l-Münzir ve Ma'rife 'de Beyhakî'nin

deiik kanallarla bildirdiine göre bn Abbâs: "Ona, ancak tertemiz olanlar

1

Vaka Sur. 77, 78

* Vaka Sur. 78
3 Vâka Sur. 77, 78

4 Vâka Sur. 78

5 Âdem b. yâs, Tefsir Mücâhid (sh. 646), îbn Cerîr (22/363, 365) ve Beyhaki' (1/187)

sonra (108).

6 Vâka Sur. 78
7 Vâka Sur. 78

* îbn Cerîr (22/365).

9 bn Cerîr (22/366, 367).
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dokunabilir
" 1

âyetini açklarken: "Burada semaya indirilen kitap

kastedilmektedir. Ona ancak melekler dokunabiliri' dedi .

2

Saîd b. Mansûr, bnu'l-Münzir ve Ma'rife 'de Beyhakî'nin bildirdiine göre

Enes: "Ona, ancak tertemiz olanlar dokunabilir
"3 âyetini açklarken: "Ona

ancak melekler dokunabilir" dedi .

4

Abd b. Humeyd ve bn Cerîriin bildirdiine göre Katâde: "Ona, ancak

tertemiz olanlar dokunabilir
"5 âyetini açklarken: "O, âlemlerin Rabbi olan

Allah katnda iken ona ancak temiz melekler dokunabilir. Sizin yannzda ise

ona mürikler, pis olanlar ve pis münafklar da dokunur" dedi .

6

bn Merdûye’nin zayf bir isnâdla bn Abbâs'tan bildirdiine göre Hz.

Peygamber (uliiiahu aleyhi vesdiem): "O, elbette deerli bir Kuriân'dr. Korunmu bir

kitaptadr
" 7 âyetlerini açklarken: "Kur'ân, Allah katnda temiz sayfalar

üzerindedir" buyurdu. "Ona, ancak tertemiz olanlar dokunabilir
”8

âyeti

hakknda ise: "Burada mukarreb melekler kastedilmektedir" buyurdu.

Abdurrezzâk ve bnu'l-Münziriin bildirdiine göre Alkame der ki: Biz

Selmân'n yanna gitmitik. O, kendisine ait tuvaletten çkp yanmza gelince:

"Ey Ebû Abdillah! Abdest alsan ve bize filan filan sûreyi okusan" dedik.

Bunun üzerine o: "Yüce Allah «Korunmu bir kitaptadr. Ona, ancak

tertemiz olanlar dokunabilir»9 buyurmaktadr. Yani o, Allah katnda iken ona

ancak meleklerin dokunabilecei kastedilmektedir” dedi ve Kuriân'dan bize

istediimiz yerleri okudu .

10

Abd b. Humeyd, Mesâhifte bn Ebî Dâvud ve bnu’l-Münziriin bildirdiine

göre Saîd b. Cübeyr: "Korunmu bir kitaptadr
" 11

âyetini açklarken: "O,

semada korunmu bir kitaptr, mânâsndadr" dedi. "Ona, ancak tertemiz

1

Vaka Sur. 78
2

Âdem b. tyâs, Tefsir Mücâhid (sh. 646), bn Cerir (22/362), ve Beyhakî (108).

3 Vaka Sur. 78
4 Beyhakî (1/187).

5 Vâka Sur. 78
6 bn Cerîr (22/366).

7 Vâka Sur. 77, 78
5
Vâka Sur. 78

9 Vâka Sur. 77, 78
10
Abdurrezzâk (1325).

11 Vâka Sur. 78
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olanlar dokunabilir
*

1

âyeti hakknda ise: “Burada da melekler

kastedilmektedir" dedi .

1

bn Ebî eybe ve bnu’l-Münzir'in bildirdiine göre Ebu'l-Âliye: "Ona,

ancak tertemiz olanlar dokunabilir* 3
âyetini açklarken: “Burada siz

günahkârlar deil de melekler kastedilmektedir" dedi .
4

bnu'l-Münzir'in Ka'nebî'den bildirdiine göre Mâlik: "Ona, ancak

tertemiz olanlar dokunabilir
*5 âyetinde iitmi olduum eylerin en güzeli,

bu âyetin: "O, erefli ve sâdk yazc meleklerin elindeki yüksek, tertemiz ve

çok deerli sahifelerdedir
*6

âyetlerinin konumunda oluudur" dedi.

bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre bn Ömer ancak abdestli iken Kuriân'a

dokunurdu.

Abdurrezzâk, bn Ebû Dâvud ve bnu'l-Münzir'in Abdullah b. Ebî Bekriden

bildirdiine göre babas: “Hz. Peygamberim (uiuu» ieyh «tdbn), Amr b. Hazm'a

yazm olduu mektupta: “Kuriân'a ancak tertemiz olarak dokun" yazs

vard" dedi .

7

Saîd b. Mansûr, Musannefte bn Ebî eybe, bnu'l-Münzir ve Hâkim'in

bildirdiine göre Abdurrahman b. Zeyd der ki: Biz Selmân ile beraber idik.

Selmân hacet gidermek için bizden aynld ve hacetini giderdikten sonra

tekrar yanmza döndü. Ona: “Abdest alsan da sana Kuriân'dan baz eyler

sorsak" dedik. Bunun üzerine o: “Siz bana soracanz sorun, ben ona

dokunacak deilim. Çünkü ona sadece temiz olanlar dokunur" dedi .

8

Taberânî ve bn Merdûye’nin bn Ömer'den bildirdiine göre Resûlullah

(saHeflshu aiey+ vsseiiem): "Kur ân'a ancak temiz olanlar dokunabilir

"

buyurmutur.
9

1 Vaka Sur. 78
2 bn Ebî Dâvud (sh. 187).

3 Vaka Sur. 78

4 bn Ebî eybe (13/548).

5 Vaka Sur. 78
6
Abese Sur. 13, 16

7 Abdurrezzâk (1328) ve bn Ebî Dâvud (185, 186).

8 bn Ebî eybe (1/103) ve Hâkim (2/477, “sahih").

9 Taberânî (13217), M. es-Saîr (2/139). Elbânî, es-Silsiletu'd-Da'îfe’de (122) hadisin

sahîh olduunu söylemitir.
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bn Merdûye'nin Muâz b. Cebel'den bildirdiine göre Hz. Peygamber

(saiiailahu ateyh veseiiem) onu Yemen'e vali olarak göndermi ve kendisine "Kurîân’a

ancak temiz olarak dokunabilirsin” diye bir yaz yazmt.

bn Merdûye'nin bn Hazm el-Ensârî kanalyla babasndan, onun da

dedesinden bildirdiine göre Hz. Peygamber (saiiaiiahu aleyhi «seiM ona: "Kur'ân'a

ancak temiz olanlar dokunabilir" diye bir mektup yazmtr.’

Öyjkjjt J>«J! J^jiî

"Siz bu sözü mü hor görüyorsunuz?" (Vâkm Sur. s)

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs: "Siz bu sözü mü
hor görüyorsunuz" 1

âyetini açklarken: "Siz bu sözü mü yalanlyorsunuz,

mânâsndadr” dedi .

3

Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bnu'l-Münzirîin bildirdiine göre Mücâhid:

"Siz bu sözü mü hor görüyorsunuz"4 âyetini açklarken: "Siz onlara yardm

ederek kendilerine dayanmakm istiyorsunuz, mânâsndadr” dedi .

5

"Rzknza ükredeceiniz yere onu vereni mi
yalanlyorsunuz?" (Vak,a Sur. 82)

Müslim, bnu'l-Münzir ve bn Merdûye'nin bildirdiine göre bn Abbâs der

ki: Hz. Peygamber (teiiaiiahu aleyhi «allem) zamannda insanlara yamur yadrld.

Bunun üzerine Hz. Peygamber (ssiisiahu Beyhi vaseiiam) öyle buyurdu: "nsanlardan

kimisi ükreden, kimisi de küfre giren oldu. ükredenler: «Bu, Allah'n indirmi

olduu bir rahmetidir» dedi. Kimisi de: «Filan filan yldzn douu doru

çkt.»" Bunun üzerine: "Hayr! Yldzlarn yerlerine yemin ederim ki...

’ bn Hibbân (6559). Muhakkik: "snad zayftr" demitir.
1 Vaka Sur. 81

3 bn Cerîr (22/368).

4 Vaka Sur. 81

5 bn Cerîr (22/368).
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Rzknza ükredeceiniz yere onu vereni mi yalanlyorsunuz?"
1

âyetleri

nâzil oldu.
2

Fedâil'de Ebû Ubeyd, Saîd b. Mansûr, Abd b. Humeyd, Ibn Cerîr, bnu'l-

Münzir ve bn Merdûye’nin bildirdiine göre bn Abbâs bu âyeti:
"

J3JJ (=ükredeceiniz yere onu vereni mi yalanlyorsunuz’)

eklinde okur ve: "Burada baz yldzlann domas ile yamurun yadnn
söylenmesi kastedilmektedir. Hangi kavime yamur yadnldysa mutlaka bir

ksm küfre girerek: "Filan filan yldz sayesinde bize yamur verildi" derdi.

Bunun üzerine Yüce Allah: "Rzknza ükredeceiniz yere onu vereni mi

yalanlyorsunuz?"3 âyetini indirdi.
4

bn Merdûye'nin bildirdiine göre bn Abbâs: "Rzknza ükredeceiniz

yere onu vereni mi yalanlyorsunuz?"5 âyetini açklarken öyle dedi: Bize

bildirildiine göre Resûlullah (saiBishu aleyhi melM çok scak bir havada sefere

çkmt. Topluluk su olmayan bir yerde konaklam ve çok susamt. Onlar

Resûlullah'tan (sbIUUni aleyhi «saflan) yamur için dua etmesi isteyince, Hz.

Peygamber (raUaUshij aleyhi«»M:
"Eer yamur için dua edecek olsam yamur yar

ve belki de siz: « Filan filan yldz sayesinde bize yamur verildi» dersiniz
"

buyurdu. Onlar: "Ya Resûlallah! imdi yldz domasn konumamzn zaman

deildir" dediler. Bunun üzerine Resûlullah (seHaiiahu aleyhi veseiiem) su istedi ve abdest

ald. Sonra kalkp namaz kld ve Allah'a dua etti. Bir rüzgâr çkt ve bir bulut

geldi. Bütün dereler akana dek yamur yad. ddia ettiklerine göre

Resûlullah (saHaiiahu aleyh. «««Sem) bardan suya daldrarak dolduran bir kiinin

yanndan geçti. O: "Bu yamur filan yldz sebebiyle yad" diyordu. Bunun

üzerine: "Rzknza ükredeceiniz yere onu vereni mi yalanlyorsunuz?"
6

âyeti indi.

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Ebû Hazre der ki: Bu âyet, Tebuk

gazvesinde Ensâridan bir kii hakknda inmitir. Hicr denilen yerde

1 Vaka Sur. 75- 82
2

Müslim (73/127).

3 Vâka Sur. 82
4 Ebû Ubeyd (sh. 185), TatOcu'te (2/397) ve Fethu'l-Bâri'de (2/522) geçtii üzere Saîd b.

Mansûr, bn Cerir (22/369, 370) ve Tafiku'te (2/397) geçtii üzere Ibn Merdûye.

bnHacer "isnad sahihtir" demitir.
5 Vâka Sur. 82
6 Vaka Sur. 82
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konakladklar zaman Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi veseüem) onlara oradan su

almamalarn emretmi ve yola çkmlard. Sonra baka bir yerde

konakladlar ve yanlarnda hiç su yoktu. Bu durumu Resûlullah'a (saiiaiiahu aleyhi

veseiiem) ikâyette bulununca, Resûlullah (saiiBiiahu aleyhi veseiiem) iki rekat namaz klp

dua etti. Bunun üzerine Yüce Allah bir bulut göndererek yamur indirdi ve

herkes kana kana içti. Bir kii, kavmi arasnda münafklkla itham edilen

birine: “Yazk sanal Hz. Peygamber'in (saiiaiiahu aleyhi veseiiem) dua ettiini ve Allah’n

bize yamur yadrdn görüyorsun" dedi. Bunun üzerine o: “Bize filan filan

yldz sayesinde yamur yadrld" deyince, Yüce Allah: "Rzknza

ükredeceiniz yere onu vereni mi yalanlyorsunuz?"
1

âyetini indirdi.

Ahmed, ibn Menî', Abd b. Humeyd, Tirmizî, bn Cerîr, bnu’l-Münzir, bn

Ebî Hatim, Mesâviu'FAhlâk'ta Harâitî bn Merdûye ve Muhtâre'de Diyân'nn

Hz. Ali'den bildirdiine göre Hz. Peygamber (sailailahu aleyhi veseliem): "Rzknza

ükredeceiniz yere onu vereni mi yalanlyorsunuz?"2
âyetini açklarken:

"Teekkür etmeniz: «Filan filan yldzn domas ile ve filan filan yldz

sayesinde bize yamur yad» demenizdir" buyurdu .
3

bn CerîHin Ebû Umâme'den bildirdiine göre Hz. Peygamber {sailailahu aleyhi

veseliem): "Kendisine gece yamur indirilen her topluluktan mutlaka onu(n

hakikatim) inkâr eden bir grup çkar" buyurdu. Sonra: "Rzknza

ükredeceiniz yere onu vereni mi yalanlyorsunuz?"4 âyetini okuyup:
"
Binleri : «Filan filan yldz sayesinde bize yamur yadrld» der" buyurdu .

5

bn AsâkiHin Târih'te bildirdiine göre Hz. Âie der ki: Resûlullah (sailailahu aleyhi

veseliem) Kur'ân'dan az birey tefsir etmitir. "jLüjj jjîiiâS
"6 buyruu hakknda

ise:
4,Rizkekum ifadesi, teekkür mânâsmdadr" buyurdu .

7

bn Merdûye’nin Ali'den bildirdiine göre Resûlullah {sailailahu aleyhi veseliem) bu

âyeti: 09 eklinde okumutur.

’ Vaka Sur. 82
2 Vaka Sur. 82

3 Ahmed 2/97, 210, 330 (677, 849, 850, 1087), Tinnizî (3295, "hasen"), bn Cerîr

(22/369), bn Kesîr Tefsîr’de (8/23) geçtii üzere ibn Ebî Hatim, Harâitî (789) ve Diyâ

(571). Zayf hadistir (Bakn Elbânî, Daîf Sünen et-Tirmizî, 649).

4 Vaka Sur. 82
5 bn Cerîr (22/372).
6 Vaka Sur. 82

7 bn Asâkir (43/247).
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bn Merdûye'nin bildirdiine göre Ebû Adirrahman es-Sülemî der ki: Hz.

Ali sabah namaznda Vaka Sûresini okudu. Bu âyeti de:
"

5*^” eklinde okudu. Namazdan sonra da öyle dedi: “Binlerinin: «Bu âyeti

niçin böyle okudu?» diyeceini bildim. Ben, Resûlullah'n (laiiaiishu bIb^ meiiam) bu

âyeti bu ekilde okuduunu iittim. Yamur yadnld zaman onlar: «Bize

filan filan yldz sayesinde yamur yadnld» derdi. Bunun üzerine Yüce

Allah: (=ükredeceiniz yere onu vereni mi

yalanlyorsunuz?) âyetini indirdi.”

Abd b. Humeyd ve bn Cerîr’in Ebû Abdirrahman’dan bildirdiine göre Hz.

Ali bu âyeti: ^£1 eklinde okurdu.
1

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Katâde: "Rzknza ükredeceiniz

yere onu vereni mi yalanlyorsunuz?"
2
âyetini açklarken öyle dedi: Hasan(-

Basri) bu konuda öyle demitir: “Bir kavmin kendi kendine yapm olduu

ey ne kötüdür ki, Allah’n Kitab’ndan nzk olarak yalanlamadan baka bir

ey elde etmediler. Bize bildirildiine göre Resûluliah (»iaiiahu aiayt» vmiict)

zamannda kuraklk yaanm ve: “Ya Resûlallah! Dua etsen de yamur
yasa” demilerdi. Bunun üzerine Hz. Peygamber:

"
Nice kavimler vardr ki

sulanm ve: «Bize filan filan yldz sayesinde yamur yadrld» demilerdir
"

buyurdu. Resûluliah dua etti ve yamur yad. Bir kii: “Bize filan filan yld z

sayesinde yamur yadnld” deyince, Yüce Allah: "Rzknza ükredeceiniz

yere onu vereni mi yalanlyorsunuz?"3 âyetini indirdi.

Abd b. Humeyd ve bn Cerîriin bildirdiine göre Mücâhid: "Rzknza

ükredeceiniz yere onu vereni mi yalanlyorsunuz?"4 âyetini açklarken

öyle dedi: “te bu «Bize filan filan yldz sayesinde yamur yadrld»

demeleridir. Allah «Onun Allah katndan olduunu ve ayn zamanda rzk

olduunu söyleyin» buyurmaktadr.”5

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre bn Abbâs: "Rzknza ükredeceiniz

yere onu vereni mi yalanlyorsunuz?"
6

âyetini açklarken: “Burada «Bize

1

bn Cerîr (22/371).

2 Vaka Sur. 82

3 Vaka 5ur. 82
4 Vaka Sur. 82

5 bn Cerîr (22/372).

6
Vâka Sur. 82
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filan filan yldz sayesinde yamur yadnld» demeleri kastedilmektedir"'

dedi.

Abd b. Humeyd'in Avf'tan bildirdiine göre Hasan(- Basrî): "Rzknza

ükredeceiniz yere onu vereni mi yalanlyorsunuz?"' âyetini açklarken:

"Ondan paynz yalanlamak klyorsunuz" dedi. Avf ise öyle dedi: "Bana

bildirildiine göre Arap mürikleri, Cahiliye zamannda kendilerine yamur

yad zaman: «Bize filan filan yldz sayesinde yamur yadnld» derdi."

Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd, Buhârî, Müslim, Dârimî, Nesâî, Ebû Va'la ve

bn Hibbân'n Ebû Saîd el-Hudrî'den bildirdiine göre Hz. Peygamber (ssiiBiiahu

aleyhi mdiem) öyle buyurmutun "Allah yedi yl boyunca ümmetine yamur
yadrmasa ve sonra yadrsa bir grup küfre girerek: «Bu yamur, Micdeh

yldz sayesinde yamtr» derdi. Micdeh ise Aldebaran denilen bir yldzdr/'

1

Mâlik, Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd, Buhârî, Müslim, Ebû Dâvud, Nesâî ve

el-Esmâ ve's-Sfât' ta Beyhakî'nin bildirdiine göre Zeyd b. Hâlid el-Cühenî der

ki: Resûlullah (sahiiatu aleyh. vmUcm) bize Hudeybiye zamannda, yamur yaan bir

gecenin sabah namazn kldrd ve selam verdikten sonra bize doru dönüp

öyle buyurdu: "Bu gece Rabbinizin ne buyurduunu iittiniz mi? Rabbiniz:

«Kullanma ne zaman bir nimet verdiysem mutlaka bir grup bu nimeti inkâr

etmitir. Kim yamuru yadrdma iman ederek bana hamd ederse, o bana

iman edip yldzlan inkâr etmi olur. Kim de: "Bize filan filan yldz sayesinde

yamur yadnld " derse, o beni inkâr edip yldzlara iman etmi olur»

buyurmaktadr
."3

Abd b. Humeyd'in bn Abbâs’tan bildirdiine göre Hz. Peygamber Maiih

aleyhi veseiiem) bir gün ashâbna: "Rabbinizin ne buyurduunu biliyor musunuz?"

diye sorunca, ashâb: "Allah ve Resûlü daha iyi bilir" dedi. Bunun üzerine

Resûlullah (niiaihhu aleyh, vuiim] öyle buyurdu: "Yüce Allah: «Bize filan filan yldz

sayesinde yamur yadnld» diyen kiiler Allah' inkâr etmi ve o yldza iman

etmi demektir. «Yamuru bize Allah yadrd» diyenler ise Allah'a iman etmi

ve o yldz inkâr etmi demektir» buyurmaktadr."

1 Vaka Sur. 82
2
Abdurrezzâk (2/274), Dârimî (2/314), Nesâî (1525), S. el-Kübra (10762), Ebû Ya'la

(1312) ve bn Hibbân (6130). Zayf hadistir (Bakn: Elbânî, DaîfSünm en-Nesât, 96).

3 Mâlik (1/192), Abdurrezzâk (21003), Buhârî (846, 1038, 4147, 7503), Müslim (71/125),

Ebû Dâvud (3906), Nesâî (1524), S. el-Kübra (10760, 10761, lafz kendisinindir) ve Beyhakî

(457).
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Abd b. Humeyd'in Abdullah b. Muhayrîz'den bildirdiine göre Süleyman

b. Abdilmelik kendisini davet ederek: "Eer yldzlar ilmini Örensen ve ilmini

arttrsan" dedi. Bunun üzerine Abdullah b. Muhayrîz: "Resûlullah (saiiaUahu alayl

veseliem): "«Benim ümmetim hakknda en çok korktuum üç ey vardr. Bunlar

liderlerin zulmetmesi, kaderi yalanlamak ve yldzlara iman etmektir >•

buyurdu" dedi.

Abd b. Humeyd'in Recâ b. Hayve'den bildirdiine göre Hz. Peygamber

(saliallahu aleyhi veseliem): "Yldzlara iman etmek, kaderi yalanlamak ve liderlerin

zulmetmesi ümmetim için korktuum eylerdendir" buyurmutur.

Abd b. Humeyd ve bn Cerîr'in Câbir es-Suvâî'den bildirdiine göre

Resûlullah (sbIIbUbHu aleyhi veseliem): "Ümmetim hakknda üç eyden korkarm. Bunlar

yldzlardan yamur istemek, liderlerin zulmetmesi ve kaderi yalanlamaktr
"

buyurmutur.

Ahmed’in Muâviye el-Leysî'den bildirdiine göre Resûlullah (sallaiiahu aleyhi

veseliem) öyle buyurmutun "nsanlar kuraklk yaarken Allah rzkn yani

yamuru indirecek ve onlar mürik olacaktr" buyurdu. Ashâb: “Ya Resûlallah!

Bu nasl olur?" diye sorunca: "Onlann: "«Bize filan filan yldz sayesinde

yamur yadrld» demeleri ile

"

buyurdu .

1

bn Cerîr'in Ebû Hureyre'den bildirdiine göre Resûlullah (sallaiiahu aleyhi veseiiam)

öyle buyurmutun "Allah bir kavmi nimeti ile sabahlatacak veya

akamlatacaktr. Onlar da bu nimetle kafir olarak: «Bize filan filan yldz

sayesinde yamur yadrld» diyecektir."
1

bn Cerîr'in bildirdiine göre bn Abbâs: “Î)£jSs ^ bi^s’

(=ükredeceiniz yere onu vereni mi yalanlyorsunuz?) buyruunu açklarken

öyle dedi: "Size indirmi olduum yamur ve rahmeti inkâr ediyorsunuz,

mânâsndadr. Onlar «Bize filan filan yldz sayesinde yamur yadnld»

derler. Allah'n onlara vermi olduu nimetleri inkar etmeleri de ite

böyledir."3

bn Cerîr'in bildirdiine göre bn Abbâs: Hangi kavme yamur yadnldysa

mutlaka bir ksm: "Filan filan yldz sayesinde bize yamur verildi" diyerek

1 Ahmed 24/297, 298 (15537). Muhakkik; "snâd hasendir" demitir.
2 bn Ceîr (22/370).

3 bn Cerir (22/369, 370).
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inkar eder” dedi ve: J3Ü3” buyruunu okudu.'

Ibn Cerîriin bildirdiine göre Atâ el-Horasânî: "Rzknza ükredeceiniz

yere onu vereni mi yalanlyorsunuz?”
2
âyetini açklarken: "Baz kavimlere

yamur yadnlr ve onlar: «Filan filan yldz sayesinde bize yamur verildi»

derdi” dedi.3

i** 4\ * ûjjks cJJb \l\ vjü

"Can boaza geldiinde, onu geri döndürsenize! Oysa siz o

zaman bakp durursunuz. Biz ise ona sizden daha yaknz.
Fakat siz göremezsiniz." (vak.* Sur. 83-85)

bn Mâce'nin bildirdiine göre Ebû Mûsa der ki: Hz. Peygamberce: “(Ölüm

döeinde olan) kulun insanlan tanmas ne zaman kesilir?” diye

sorduumda, Resûlullah (uMWw aleyhi vcsellem): "(Ölüm meleini) gördüü zaman"

buyurdu. 4

Ibn Ebi’d-Dünyâ'nn el-Muhtadarin'öe bildirdiine göre Ömer b. el-Hattâb:

"Ölmek üzere olan yaknlannzn yannda hazr bulunun ve onlara

hatrlatmada bulunun. Çünkü onlar sizin görmediklerinizi görmektedir”

dedi.5

Saîd b. Mansur, bn Ebî eybe, Cenâiz ’de Ebû Bekr el-Mervezî’nin

bildirdiine göre Ömer b. el-Hattâb: Ölmek üzere olan yaknlannzn yannda

hazr olun ve onlara: "Lâ ilahe illallah’” telkin edin. Onlar baz eyler görürler

ve onlara baz eyler söylenir” dedi.
6

Saîd b. Mansûr ve el-Mervezî’nin bildirdiine göre Hz. Ömer: "Ölülerinize:

«Lâ ilahe illallah»! telkin edin ve aranzda (ölmekte olan) itaat sahibi kiinin

dediklerine kulak veriniz. Çünkü doru olan baz eyler onlara tecelli eder”

1

îbn Cerîr (22/369, 370).
2
VâkaSur.82

3 bn Cerîr (22/371).

4 bn Mac» (1453). Çok zayf hadistir (Bakn: Elbânî, DaîfSünen bn Mâce, 312).

5 bn Ebi'd-Dünyâ (8).

6 bn Ebî eybe (3/237).
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dedi.

Zikru'l-Mevt'te bn Ebi'd-Dünyâ ve Ebû Ya’la’nn Yezîd er-Rekkâî

vastasyla Enes'ten, onun da Temîm ed-Dârî'den bildirdiine göre Hz.

Peygamber (ssflaiiahu aleyhi veseHem) öyle buyurmutur: "Allah ölüm meleine-

«Dostumun yanna git ve onu bana getir. Ben onu bollukla ve yoklukla

denedim ve onu istediim bir ekilde buldum. Onu dünya dertlerinden ve

üzüntülerinden kurtarmam için bana getir» buyurur. Bunun üzerine ölüm

melei be yüz melekle beraber ona gider. Beraberlerinde kefenler, cennet

kokularndan kokular ve reyhan demetleri götürürler. Her reyhann kökü

ayndr, uma dullan yirmi renktedir. Her renkte de ayn kokulur vardr. Yine

beraberlerinde içinde keskin kokulu misk bulunan beyaz ipek vardr, ölüm

melei onun ba ucunda oturur ve dier melekler etrafnda dizilir. Her bir

melek elini onun bir uzvuna koyar. O beyaz ipek ve keskin kokulu misk, çenesi

altna konulur. Sonra ona Cennette bir kap açlr ve bu kii o zaman Cennetle

megul olur. Alayan çocuun anne babasna bakmas gibi bir hurilerle, bir

elbiselerle ve bir meyvelerle teselli edilir.

Huriler kendisine doru hzla gelmeye balar ve ruh bu kiiden syrlp çkar,

ölüm melei: «Ey temiz ruh! Dikensiz sedir aaçlarnn, salkmlar sarkm

muz aaçlarnn, uzayp giden gölgenin ve çalayarak akan sularn yanna çk

git» der. Annenin çocuuna kar merhametli davranmas gibi ölüm melei de

bu kiiye kar merhametli davranr. Bu ekilde, ruhun Rabbinin kendisini

sevdiini ve Allah katnda deerli biri olduunu ifade eder, ölüm melei Allah’

raz etmek için onun ruhunu merhametle alr. Bunun üzerine ruh kln

hamurdan çekilip çkarld gibi çkp gider. Ancak ruh çkarken melekle r

etrafnda: «Selam sana. Yapm olduun iyi ilere karlk Cennete gir» derler.

Allah'n: «"Selâm size! Yapm olduunuz iyi ilere karlk girin Cennete

"

derler»’ buyruu da bunu ifade etmektedir. «Eer ölen o kii, gözdelerden ise,

rahatlk, holuk ve Naim Cenneti onundur.»2 ölüm zorluuna kar rahat,

ruhu çkaca zaman huzur içindedir. Naim Cenneti ise önündedir. Ölüm

melei ruhunu ald zaman, ruh cesede: «Allah seni hayrla mükâfatlandrsn.

Sen benimle, Allah'a kar itaatte aceleci, isyanda ise yava idin. Bugün sana

kutlu olsun, kendin kurtuldun ve beni kurtulua erdirdin» der. Ceset te ruhi

ayn eyleri söyler. Üzerinde Allah’a itaat etmi olduu her yeryüzü parças,

'

Nahl Sur. 32
2 Vaka Sur. 88, 89
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amellerinin çkt ve kendisinden rzknn indii semadaki her kap krk gece

onun için alar.

Ölüm melei ruhunu ald zaman be yüz melek onun cesedi yannda

bulunur. nsanlar onu bir tarafa çevirmek istediinde mutlaka melekler onu

onlardan daha önce çevirir. Onlarn kefenlemesinden önce kefenlerler ve

kokulamalanndan önce kokularlar. Evinin kapsndan kabrinin kapsna kadar

iki saf melek dikilir ve onu istifarla karlarlar. te o zaman blis öyle birferyat

eder ki cesedinin baz kemikleri szlar ve ordularna: « Yazklar olsun size! Bu

kul sizden nasl kurtuldu?» der. Onlar: «Bu masum bir kiiydi» karln
verir. Ölüm melei ruhuyla göklere çkt zaman Cibril onu yetmi bin melekle

karlar. Hepsi de ona Rabbinden bir müjde ile gelir. Ölüm melei Ar'a

ulat zaman ruh Rabbine kar secdeye kapanr. Bunun üzerine Allah ölüm

meleine: «Kulumun ruhunu al ve dikensiz sedir aaçlarnn, salkmlar

sarkm muz aaçlarnn, uzayp giden gölgenin ve çalayarak akan sularn

yanna götür» buyurur.

Ceset mezara konulduu zaman namaz gelip sanda, oruç gelip solunda,

Kur'ân ve zikir ba ucunda durur. Namaza yürüyüü gelip ayaklan ucunda ve

sabn gelip mezann bir tarafnda durur. Allah'n ona göndermi olduu bir

parça azap sandan gelince, namaz: «Geri dön, vallahi o, bütün ömrü boyunca

çalmaya devam etti. imdi de mezanna konulduu zaman rahat etti» der.

Azap solundan gelince, oruç ta ayn eyleri söyler. Azap ba tarafndan gelince

yine ayn eyler söylenir. Azap onun yanma girecek bir yer bulabilir miyim diye

ona hangi yönden gelse, Allah dostunun itaatle korunmu olduunu görür.

Azap böyle olduunu görünce de geri döner. Sabr ise dier amellere: «Beni bu

duruma müdahale etmekten alkoyan, ancak sizde neler olduuna bakmam

içindi. Eer siz çaresiz kalm olsaydnz onun sahibi ben olurdum. Fakat siz

onun için yeterli oldunuz. Bu sebeple ben Srat ve Mizanda onun için

saklanm bir azm» der.

Allah, gözleri, çakan imek, sesleri gürleyen gök gürültüsü, köpek dileri

çehgel, nefesleri alev gibi olan iki melek gönderir. Onlar saçlarna basarak

gelirler. Her birinin omuz aras u kadar mesafelik bir yoldur. Onlar,

müminlerden baka kiilere kar acma ve merhameti alnm olan Münker ve

Nekîr’dir. Her birinin elinde öyle bir balyoz var ki, insanlar ve cinler bir araya

toplansa o balyozu kaldramaz. Ona: «Otur!» derler. O kalkp mezarnda

oturunca, kefenleri yan taraflarna düer. Ona: «Rabbin kimdir, dinin nedir,
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Peygamberin kimdir?» derler. O: «Rabbim, tek ve orta olmayan Allah'tr,

dinim slam, Peygamberim, peygamberlerin sonuncusu Muhammed'dir»

cevabn verir. Melekler: «Doru söyledin» diyerek onu mezara brakp mezon

önünden, sandan, solundan, arkasndan, baucundan ve ayakuçlanndan

geniletirler.

Sonra ona: « Üst tarafna bak» derler. Bir de bakar ki üstü Cennete

açlmtr. Melekler kendisine: «Ey Allah'n dostu! Allah'a itaat etmi

olmandan dolay buras senin yerindir» derler. Muhammed'in can elinde olana

yemin olsun ki, onun kalbine öyle bir ferahlk gelir ki, o ferahlk ondan asla

ayrlmaz. Sonra ona: «Altna bak» denilir. Bir de bakar ki alt Cehenneme

açlmtr. Melekler ona: «Ey Allah'n dostu! Sen bundan kurtuldun» derler.

Canm elinde olana yemin olsun ki, ite o zaman onun kalbine öyle birferahlk

gelir ki, o ferahlk ondan asla ayrlmaz. Sonra kendisi için Cennete yetmi yedi

kap açlr. Allah onu tekrar diriltinceye kadar o kaplardan kendisine Cennetin

kokusu ve serinlii gelir.

Kâfirin durumu ise öyledir: "Allah ölüm meleine: «Dümanmn yanna

git ve onu bana getir. Ben ona rzkmdan bolca verdim, nimetimi ona

kolaylatrdm. Ancak o bana isyan etmekte diretti. Onu getir ki ondan intikam

alaym»" buyurur. Ölüm melei ona insanlardan hiç kimsenin asla görmemi

olduu kadar kötü bir suretle gider. Onun on iki gözü vardr. Yannda çok

dikenleri olan ateten bir i vardr. Ayn zamanda beraberinde be yüz melek

bulunmaktadr. Meleklerin yannda bakrlar. Cehennem korlarndan korlar ve

tututurulmu ateten kamçlar vardr. Ölüm melei bu ile ona öyle bir darbe

vurur ki, iin her bir dikeni kâfirin kllarnn ve damarlarnn dibine batar.

Sonra onu iddetle bükerek ruhunu iki ayann trnaklarndan söker alr ve

topuklarna koyar. Allah'n düman bu srada bir sarholuk geçirir. Melekler

bu kamçlarla onun yüzüne, arkasna vurur ve ruhunu topuklarndan çekip

dizlerine koyarlar. Allah'n düman bir sarholuk daha geçirir. Sonra bir daha

vururlar ve ruhunu çekip börüne koyarlar. Allah'n düman bir sarholuk

daha geçirir. Sonra bir daha vururlar ve ruhunu çekip gösüne koyarlar.

Allah'n düman bir sarholuk daha geçirir. Sonra bir daha vururlar ve

ruhunu çekip boazna koyarlar. Sonra melekler o bakr ve korlar çenesi altna

koyunca ölüm melei: «Ey lanetlenmi melun ruh! Sam yeline, scak suya, kara

dumandan bir gölgeye, serin ve erefli olmayan yere çk» der. Ölüm melei

ruhunu ald zaman, ruh cesede: «Allah seni benden dolay kötülükle

cezalandrsn. Sen beni Allah'a isyan olan eylerde acele, itaatte ise yava
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ettirirdin. Muhakkak ki, sen helak oldun ve helak ettin» der. Ceset te ruha ayn

eyleri söyler. Üzerinde Allah'a kar gelmi olduu her yeryüzü parças onu

lanetler. blis'in ordular da, Âdemoullanndan bir kulu atee götürdüklerini

müjdelemek için blis'e gelirler.

Kâfir mezara konulduu zaman kemikleri birbirine girinceye kadar mezar

daraltlr. Sa taraf sol tarafna, sol taraf da sa tarafna girer. Allah ona öyle

büyük ylanlar gönderir ki, orta yerinde buluana kadar onu burnunun

ucundan ve ayaklarnn baparmaklarndan kemirirler. Sonra Allah ona iki

melek gönderir ve bu melekler: «Rabbin kimdir, dinin nedir, Peygamberin

kimdir?» diye sorar. O: «Ben bilmiyorum» deyince: «Bilmeyesin ve

okuyamayasn » derler. Ona öyle bir darbe vururlar ki, kvlcmlar mezarnda

uçuur. Sonra: «Üst tarafna bak» derler. Bir de bakar ki üstü Cennete

açlmtr. Melekler: «Ey Allah'n düman! Eer sen Allah'a itaat etmi

olsaydn buras senin yerin olacakt» derler. Canm elinde olana yemin olsun ki,

onun kalbine öyle bir hasret gelir ki, o hasret ondan asla ayrlmaz. Sonra ona:

«Altna bak» denilir. Bir de bakar ki alt Cehenneme açlmtr. Melekler ona:

«Ey Allah'n düman! Allah'a kar asi olmandan dolay senin yerin burasdr»

derler. Sonra kendisi için Cehenneme yetmi yedi kap açlr. Allah onu tekrar

diriltinceye kadar o kaplardan kendisine Cehennemin scakl ve scak yeli

gelir

*

ü\ * te* r* öj

"te o vakit eer ceza görmeyecek iseniz. Onu geri

çevirsenize. ayet sadklar iseniz." (v«k.« Sur. bö, s 7)

bn Cerîr ve bnu'l-Münzirîin bildirdiine göre bn Abbâs: "...Ceza

görmeyecek iseniz
"3 buyruunu açklarken: "Hesap görmeyecek iseniz,

mânâsndadr" dedi .
3

Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Mücâhid:

"te o vakit eer ceza görmeyecek iseniz
"4

âyetini açklarken: "Hesap

1 bn Kesîr Tefsîr’de (4/422- 426) geçtii üzere Ebû Ya'la. bn Kesir: "Bu çok arîb (tek

kanall) bir hadistir" demitir.
2 Vaka Sur. 86

3 bn Cerîr (22/374) el-tkân’da (2/47) geçtii üzere bn Ebî Hatim.
4 Vaka Sur. 86
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görmeyecek iseniz, mânâsndadr” dedi. "Onu geri çevirsenize..."

1

buyruu

hakknda ise: “Burada da çkmak üzere olan ruh kastedilmektedir" dedi .

1

Abd b. Humeyd, Saîd b. Cübeyr, Haan ve Katâde’den aynsn bildirir.

Abd b. Humeyd,'in bildirdiine göre Mücâhid: "...Ceza görmeyecek

iseniz
" 3 buyruunu açklarken: “man etmemi iseniz, mânâsndadr" dedi.

Abd b. Humeyd ve bn Cerîr'in bildirdiine göre Hasan(- Basl): "te o

vakit eer ceza görmeyecek iseniz
"4

âyetini açklarken: “Eer kyamet günü

diriltilmeyecek iseniz, mânâsndadr" dedi .

5

'ö* 0^ ö\ Ulj * pjû &-j OUOjj çjji *
Ift ü\S d[ Uti

•ja ü\S O) Ulj * «>*^1 lyA viÜ

"Eer ölen o kii, gözdelerden ise, rahatlk, holuk ve Naim
Cenneti onundur. Eer ahiret mutluluuna ermi kiilerden

ise, kendisine, «Selâm sana ahiret mutluluuna
ermilerden!» denir. Ama haktan sapan yalanclardan ise,

ite ona da kaynar sudan bir ziyafet vardr. Bir de

cehenneme atlma vardr." (VâW Sur. 88-04)

bn Ebî eybe, Zühd'de Ahmed, Abd b. Humeyd ve bnu'l-Münzir’in

bildirdiine göre Rabî b. Huseym: "Eer ölen o kii, gözdelerden ise,

rahatlk, holuk ..."
6
âyetini açklarken: “Burada ölüm an kastedilmektedir"

dedi. "Naim Cenneti onundur "7 buyruu hakknda ise: “Bu da kendisi için

dirilecei güne saklanan Cennettir" dedi. "Ama haktan sapan yalanclardan

ise, ite ona da kaynar sudan bir ziyafet vardr"
8

âyetlerini açklarken:

1

Vaka Sur. 87
1

bn Cerîr (22/374).

3 Vaka Sur. 86
4 Vâka Sur. 86

5 bn Cerîr (22/375).

6 Vâka Sur. 88

7 Vâka Sur. 88, 89
8
Vâka Sur. 92, 93
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"Burada ölüm an kastedilmektedir” dedi. "Bir de cehenneme atlma vardr"'

âyeti hakknda ise: “Bu da kendisi için dirilecei güne saklanan

Cehennemdir” dedi.
2

Fedâil 'de Ebû Ubeyd, Ahmed, Abd b. Humeyd, Târih 'te Buhârî, Ebû

Dâvud, Tirmizî, Nesâî, Nevâdiru'l-UsûTöa Hakîm et-Tirmizî, bnu'l-Münzir,

Hâkim, Hiiye'öe Ebû Nuaym ve bn Merdûye'nin bildirdiine göre Hz. Âie,

Resûlullah'n (nMiah aleyhi vesaüvn) bu âyeti: “jlii

j

3 £3^s” eklinde (ra) harfini ötre

ile okuduunu iitmitir.3

bn Merdûye'nin bildirdiine göre bn Ömer der ki: Resûlullah'a (saiBiahu sleyhi

veseiiem) Vâka Sûresini okudum, "ü£
453 £3

>"4 âyetine yetitiimde, Hz.

Peygamber (aaiyahu aleyhi veseiiam): £3
j*" buyurdu.

5

Abd b. Humeyd'in Avf'tan bildirdiine göre Hasan(- Basrî) bu âyeti: “ £3^s

eklinde (ra) harfini ötre ile okurdu.

Ebû Ubeyd, Saîd b. Mansûr ve bnu'1-Münziriin bildirdiine göre Katâde

bu âyeti: eklinde okur ve: “Burada rahmet kastedilmektedir” derdi.

Haan da bu âyeti: "£3>"
7 eklinde okur ve: “Burada rahatlk

kastedilmektedir” derdi.

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs: "£3>"
8
ifadesini

açklarken: “Burada rahatlk kastedilmektedir” dedi, "u£ûj3
"9

ifadesi

hakknda ise: “Burada istirahat kastedilmektedir” dedi.
10

1

Vâka Sur. 94
2 bn Ebî eybe (13/401).

3 Ahmed 40/410, 42/515 (24352, 25785), Buhâri (8/222, 223), Ebû Dâvud (3991), Tirmizî

(2938), Nesâî, S. el-Kübrâ (11566), Hakîm et- Tirmizî (1/294), Hâkim (2/236, 250), Ebû

Nuaym (3/63, 8/302, "sahîh"). snad sahihtir (Elbânî, Sahih Sünen Ebî Dâvud, 3375).
4 Vâka Sur. 89

5
Taberânî, M. el-Evsat (4431). Heysem, Mecmau’z-Zevâid’de (5/156) der ki: "Ravileri

güvenilir kiilerdir."

6 Vâka Sur. 89

7 Vâka Sur. 89
8 Vâka Sur. 89

9 Vâka Sur. 89
10 bn Cerir (22/376, 377) ve cl-tkân'da (2/47) geçtii •"••ere bn Ebî Hatim.
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bn Cerîr'in bildirdiine göre Ibn Abbâs: "Reyhân ifadesi ile dünyadan

rahat etmek kastedilmektedir" dedi. "...Naim Cenneti onundur ^ buyruu

hakknda ise: "Burada da mafiret ve rahmet kastedilmektedir" dedi .

2

Mâlik, Ahmed, Müsned'deAbd b. Humeyd, Buhârî, Müslim ve Nesâî'nin

bildirdiine göre Ebû Katâde der ki: Resûlullah (»yiehu Atfa vesdiem) ile beraber

iken bir cenaze geçirilmiti. Hz. Peygamber (suiiaiiehu aleyhi vnuiiBm): "Rahat etmi ve

kendisinden rahat edilmi" buyurdu. Biz: "Ya Resûlallah! Rahat etmi ve

kendisinden rahat edilmi ne (.'emektir?” diye sorunca: "Mümin kii Allah'n

rahmetine kavuarak dünyann yorgunluundan ve eziyetinden rahata

kavuur. Fâcir kuldan ise insanlar, ehirler, aaçlar ve hayvanlar kurtulup

rahat eder" buyurdu .
3

Ebu'l-Kâsm b. Mendenin el-Ahvâl vel-îmân bis-Sûâl'öa Selmân'dan

bildirdiine göre Resûlullah (oMahu aleyhi «senem) öyle buyurmutur: "Mümin

kiinin vefat edecei zaman, müjdelenecei ilk ey rahatlk, holuk ve Kaim

Cennetidir. Yine mümin kiinin mezarda müjdelenecei ilk ey, ona: «Allah'n

rzas ve Cennetle müjdelen. En güzel bir yere geldin. Seninle mezarna kadar

gelen kiileri Allah balad, sana ahitlik edenlerin ahitliklerini tasdik edip

sana istifar edenlerin istifarn kabul buyurdu" denilmesidir.»"

Abd b. Humeyd ve bn Cerîr'in bildirdiine göre Mücâhid: "Rahatlk,

holuk... onundur"4 buyruunu açklarken: “Rahatlk ifadesi ile ferahlk,

holuk ifadesi ile nzk kastedilmektedir” dedi .

5

bnu’l-Münzir'in bildirdiine göre Muhammed b. Ka'b el-Kurazî: "Rahatlk,

holuk... onundur"6 buyruunu açklarken: “Bu, içinde bulunmu olduklan

skntdan ve amelden kurtulu demektir. Orada namaz klmayacak ve oruç

tutmayacaklardr” dedi.

1 Vaka Sur. 88, 89
2 bn Cerîr (22/377).

3 Mâlik (1/241), Ahmed 37/222, 282 (22536, 22592), Abd b. Humeyd, Muntehab (193),

Buhârî (6512, 6513), Müslim (950) ve Nesâî (1929).

4 Vaka Sur. 89

5 bn Cerîr (22/377).
6
Vaka Sur. 89
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Abd b. Humeyd ve bn Cerîrîin bildirdiine göre Dahhâk: “Revh ifadesi ile

ferahlk, reyhan ifadesi ile nzk kastedilmektedir” dedi.’

Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve Ebu'l-Kâsm b. Mendeh es-Sûâl 'de

bildirdiine göre Hasan(- Basrî): "Rahatlk, holuk... onundur"2 buyruunu

açklarken: “Bu, âhirette olan bir eydir” dedi. Topluluktan bazlar ondan

bunu açklamasn isteyince: "Vallahi, bu, ölüm annda onlara gizli olarak

gösterilir'
2
dedi.

3

bnu’l-Münzir'in bildirdiine göre bn Abbâs: "Rahatlk, holuk...

onundur"'’ buyruunu açklarken:

"

Reyhan ifadesi rzk mânâsndadr” dedi.

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Hasan(- Basrî): "Revh ifadesi ile

rahmet, reyhan ifadesi ile bildiimiz bu (kokulu) reyhan kastedilmektedir”

dedi.

Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Katâde:

"Rahatlk, holuk... onundur"3 buyruunu açklarken: "Rahatlk ifadesi ile

rahmet kastedilmektedir. Holuk ise kiinin ölüm annda karlaaca eydir”

dedi.
6

Cenâiz'öe Mervezî ve bn Cerîrîin bildirdiine göre Hasan(- Basrî):

"Mümin kiinin ruhu bir holuk içinde çkar” dedi ve: " 0^ öl
life

üUiji” (=Eer ölen o kii, gözdelerden ise, rahatlk, holuk onundur)

buyruunu okudu.7

Abd b. Humeyd, Zikru'l-Mevt 'te bn Ebi'd-Dünyâ ve Zühd'e zevaid olarak

Abdullah b. Ahmed'in bildirdiine göre Ebû mrân el-Cevnî: " ^ öJ
^

(=Eer ölen o kii, gözdelerden ise, rahatlk, holuk

onundur) buyruunu açklarken: "Bana bildirildiine göre mümin kiiye ölüm

an geldii zaman ona Cennetten reyhân demetleri getirilir ve ruhu içine

konulur” dedi.

1 bn Cerîr (22/378, 379).
2
Vaka Sur. 89

3 bn Cerîr (22/379).

4 Vâka Sur. 89
5 Vâka Sur. 89
6 bn Cerîr (22/378).

7 bn Cerîr (22/378).
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bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Ebu'l-Âliye: “Ölmekte olan

kii, Allah’a yaklatnlan müminlerden ise kendisine Cennet’ten bir reyhan

dal getirilmeden ölmez. Ancak reyhânn kendisine koklatlmasndan sonra

ruhunu teslim eder” dedi.’

bn Ebi'd-Dünyâ'nn Zikru'l-Mevt'te bildirdiine göre Bekr b. Abdillah der

ki: “Ölüm melei mümin kiinin ruhunu almakla emrolunduu zaman

kendisine Cennet’ten bir demet reyhan getirilir ve: «Bununla onun ruhunu

teslim al!» denilir. Kâfir bir kiinin ruhunu almakla emrolunduu zaman da

kendisine ateten bir elbise getirilir ve: «Bununla onun ruhunu teslim al!»

denilir."

Bezzâr ve bn Merdûye’nin Ebû Hureyre'den bildirdiine göre Hz.

Peygamber (srfelMu alryH »eseiiem) öyle buyurmutur: "Mümin kiinin ölüm an

geldii zaman ölüm melei üzerinde misk ve reyhan demetleri bulunan bir

ipekle gelir. Bunun üzerine ruh kln hamurdan çekilip çkarld gibi çkp

gider. Ona: «Ey temiz ruh! Sen raz olmu, senden de raz olunmu bir ekilde

Allah'n rahmetine ve nimetlerini sunduu yere çk» denilir. Ruh çkt
zamanda ona misk ve reyhan konulur. Sonra o ipein içine dürülür ve lliyyin'e

çkarlr. Kâfir kiinin ölüm an geldii zaman ölüm melei üzerinde ate közleri

olan kldan yaplm kaln bir elbiseyle gelir ve ruhunu iddetli bir ekilde alr.

Ona: «Ey pis ruh! Sen kzm, sana da kzlm bir ekilde Allah'n zillet ve

azabna çk denilir. Ruh çkt zaman o közlerin üzerine konulur ve ovun

kaynama sesi gelir. Sonra o elbiseye sarlr ve Siccîn'e götürülür.»"

1

bn Ebi'd-Dünyâ'nn Zikru'l-Mevt’te bildirdiine göre brâhîm en-Nehaî

der ki: Bizi bildirildiine göre mümin kii ölecei zaman Cennet'ten olan

güzel kokular ve reyhânlaria karlanr. Sonra ruhu kabzedilir ve Cennetten

ipekler içine konulur. Üzerine o güzel kokulardan serpilir ve reyhanla sarlr.

Sonra da rahmet melekleri onu lliyyîn'e çkarana kadar onunla semada

yükselirler.

bn Cerîr ve bnu’l-Münzirîin bildirdiine göre ibn Abbâs: “Selâm sana

âhiret mutluluuna ermilerden !" 3
âyetini açklarken: “Melekler, Allah

1

bn Cerîr (22/378).
1

Bezzâr, Kefu'l-Estâr (874). Heysemî, Mecmau'z-Zevâid'de (3/52) der ki:

"Tanmadm Saîd b. Bahr el-Karâtîsî dndaki ravileri güvenilir kiilerdir."

3 Vaka Sur. 91
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katndan bir selamla gelip ona selam verir ve âhiret mutluluuna ermi

olanlardan olduunu kendisine haber veriri' dedi .

1

Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bnu'l-Münziriin bildirdiine göre Katâde:

"Selâm sana âhiret mutluluuna ermilerden !" 2
âyetini açklarken: "O,

Allah'n azabndan selamettedir. Allah’n melekleri de ona selam verir,

mânâsndadri’ dedi .

3

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs: "Ama haktan sapan

yalanclardan ise, ite ona da kaynar sudan bir ziyafet vardr"4 âyetlerini

açklarken: “Kâfir kii kaynar sudan bir bardak içmeden dünyadan ayrlmaz''

dedi.

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Dahhâk bu âyeti açklarken: “Kim içki

içerken ölürse yüzü Cehennem korlaryla yaralanr" dedi.

bn Merdûye'nin Abdurrahman b. Ebî Leyla'dan bildirdiine göre Hz.

Peygamberim Maiiahu aleyhi veseiiem) ashâbndan bir kii: "Eer ölen o kii,

gözdelerden ise, rahatlk, holuk... onundur"5 âyetlerini açklarken: “Bu,

dünyada olacak bir eydir" dedi. "Ama haktan sapan yalanclardan ise, ite

ona da kaynar sudan bir ziyafet vardr. Bir de cehenneme atlma vardr"6

âyetleri hakknda ise: “Bu da, dünyada olacak bir eydir" dedi.

Ahmed, bnu'l-Münzir ve bn Merdûye'nin bildirdiine göre Abdurrahman

b. Ebî Leyla der ki: Filan olu filan bize Resûlullah'n (saiiaiiahu aleyhi veseiiem): "Kim

Allah'a kavumay severse, Allah da ona kavumay sever. Kim de Allah'a

kavumaktan holanmazsa, Allah da ona kavumaktan holanmaz"

buyurduunu söyledi. Bunun üzerine ashâb alayarak: “Biz ölümden

holanmyoruz" deyince, Resûlullah (aaiiaNahu Beyhi veseilem) öyle buyurdu: "Bu böyle

bir ey deildir. Kiinin ölüm an gelince «Eer ölen o kii, gözdelerden ise,

rahatlk, holuk ve Naim Cenneti onundur.»
7 Kii bununla müjdelenince

Allah'a kavumay sever. Allah da ona kavumay sever. «Ama haktan sapan

1

îbn Cerîr (14/213, 214).

2 Vaka Sur. 91

3 bn Cerîr (22/380).

4 Vaka Sur. 92, 93

5 Vaka Sur. 88, 89
6 Vaka Sur. 92- 94
7 Vaka Sur. 88, 89
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yalanclardan ise, ite ona da kaynar sudan bir ziyafet vardr.»' Kii

bununla müjdelenince Allah'a kavumaktan holanmaz. Allah da ona

kavumaktan holanmaz."
2

Âdem b. Ebî yâs'n bildirdiine göre Abdurrahman b. Ebî Leyla der ki:

“Resûlullah (saiiaHahu aleyhi veseiiem): "Can boaza geldiinde, onu geri

döndürsenize... Eer ölen o kii, gözdelerden ise, rahatlk, holuk ve Naim

Cenneti onundur. Eer âhiret mutluluuna ermi kiilerden ise, kendisine,

«Selâm sana âhiret mutluluuna ermilerden!» denir. Ama haktan sapan

yalanclardan ise, ite ona da kaynar sudan bir ziyafet vardr. Bir de

cehenneme atlma vardr"3
âyetlerini okudu ve öyle buyurdu: "Kii ölüm

annda iken kendisine bunlar haber verilir ve âhiret mutluluuna ermilerden

ise Allah'a kavumay sever, Allah da ona kavumay sever. Eer haktan sapan

yalanclardan ise, Allah'a kavumaktan holanmaz ve Allah da ona

kavumaktan holanmaz .

"

Ahmed, Buhârî, Müslim, Tirmizî ve Nesâî'nin Ubâde b. es-Sâmit’ten

bildirdiine göre Resûlullah (taiiaiuhu aleyhi vueiiem): "Kim Allah'a kavumay severse,

Allah da ona kavumay sever. Kim de Allah'a kavumaktan holanmazsa, Allah

da ona kavumaktan holanmaz" buyurdu. Bunun üzerine Hz. Âie: "Biz

ölümden holanmyoruz" deyince, Resûlullah (saiiailehu aleyhi Yesaliem) öyle buyurdu:

"Bu, böyle bir ey deildir. Mümin kiinin ölüm an gelince Allah'n rzas ve

ikramyla müjdelenir. Onun için, önündeki (ölümden sonra kendisi için

hazrlanan) eyden daha sevgili bir ey yoktur. Böylece o, Allah’a kavumay

sever, Allah da ona kavumay sever. Kâfir ise, ölüm kendisine gelince Allah’n

azab ve cezasyla müjdelenir. Bundan dolay onun için önündeki (ölümden

sonra kendisi için hazrlanan) eyden daha kötü bir ey yoktur. Bu sebeple de

Allah'a kavumaktan holanmaz, Allah da ona kavumaktan holanmaz."4

bn Merdûye ve Deylemî'nin bn Abbâs'tan bildirdiine göre Resûlullah

(saiiaRahu aleyhi veseiiem) öyle buyurmutun "Hiçbir ölü yoktur ki, mutlaka kendisini

ykayan bilir. Eer rahatlk, holuk ve Naim Cenneti ile müjdelenenlerden ise

kendisini mezara tayanlardan acele etmelerini ister. Kaynar sudan bir ziyafet

1 Vâka Sur. 92, 93
2
Ahmed 30/216 (18283). Muhakkik: "snad hasendir" demitir.

3 Vâka Sur. 83- 94
4 Ahmed 37/370 (22696), Buhârî (6507), Müslim (2683), Tirmizî (1066, 2309) ve Nesâî

(1835, 1836).
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ve cehenneme atlma ile müjdelenirse kendisini mezara tayanlardan yava

gitmelerini ister."'

ol

"üphesiz bu. Kesin gerçektir/' (Vaka Sur. 95)

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre ibn Abbâs: "üphesiz bu, kesin

gerçektir
"2

âyetini açklarken: “Burada, bu sûrede anlatlanlar

kastedilmektedir" dedi.

Abd b. Humeyd ve bn Çerimin bildirdiine göre Katâde: "üphesiz bu,

kesin gerçektir
" 3 âyetini açklarken öyle dedi: “Yüce Allah, Kur'ân'da

bildirdiklerinin kesin bilgiler olduunu göstermedikçe yaratklarndan hiç

birini brakmayacaktr. Mümin kii dünyada iken iman eder ve bu iman

kyamet gününde kendisi için fayda salar. Kâfir ise kendisi için fayda

salamayacak olan kyamet gününde iman eder."4

Abd b. Humeyd ve bn Cerîr'in bildirdiine göre Mücâhid: "üphesiz bu,

kesin gerçektir
"5

âyetini açklarken: “üphesiz bu, kesin bir haberdir" dedi .

6

bn Ebî eybe, Abd b. Humeyd ve bnu'l-MünzVin bildirdiine göre

Mesrûk: “Kim öncekilerin ve sonrakilerin, dünyann ve âhiretin, Cennetin ve

Cehennemin haberlerini örenmek isterse Vâka Sûresini okusun" dedi .

7

^ c

F

"Öyleyse yüce Rabbinin adn tebih et" (Vâka sur . 06)

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs: "öyleyse yüce Rabbinin

adn tebih et
"8

âyetini açklarken: “Rabbin için namaz kl, mânâsndadr”

1

Deylemî (6098).
2
Vâka Sur. 95

3 Vâka Sur. 95
4 bn Cerîr (22/382, 383).

5 Vâka Sur. 95
6 bn Cerîr (22/382).

7 bn Ebî eybe (13/404).
8 Vâka Sur. 96



228
il Vâkta Sûresi 8:

dedi.

Saîd b. Mansûr, Ahmed, Ebû Dâvud, bn Mâce, bn Hibbân, Hâkim, bn
Merdûye ve Sünen 'de Beyhakî'nin bildirdiine göre Ukbe b. Âmir el-Cuhenî

der ki: Resûlullah'a (salUahu dayfi mellem): "öyleyse yüce Rabbinin adn tebih et
" 1

âyeti indii zaman:
"
Bunu rükûnuzda ifade edin" buyurdu. "Yüce Rabbinin

adn tespih et
"2

âyeti indii zaman da: "Bunu secdenizde ifade edin"

buyurdu .

3

bn Merdûye'nin bildirdiine göre Ebû Hureyre der ki: Ashâb: “Ya

Resûlallah! Rükû ederken ne diyeceiz?" diye sorunca, Allah, Vâka Sûresinin

son âyeti olan: “pJaijl dûj çili
"4

âyetini indirdi. Bunun üzerine Resûlullah

(saHaiiuhu bJcy* vesefcm) bize, tek say olarak:
"
Sübhâne Rabbiye'l-Azîm" dememizi

söyledi.

bn Merdûye'nin “Muhammed b. Abdillah b. brâhim e-âfiî— Hüsevn b.

Abdillah b. Yezîd — Muhammed b. Abdillah b. Sâbûr— Hakem b. Zuhevr—
Ebû Mâlik ve Ebû Sâlih" kanalyla bildirdiine göre bn Abbâs: "Vaka vuku

bulduu zaman. Ki onun vukuunu yalanlayacak hiçbir kimse yoktur
"5

âyetlerini açklarken: “Burada vaka ifadesi ile kyamet günü

kastedilmektedir. Onu dünyada iken yalanlayan kii âhirette vuku bulduu

zaman yalanlayamayacaktr" dedi. "O, alçaitc, yükselticidir
"6

âyetini de:

“Kyamet günü alçaltcdr. O, alçaltp yakndakilere iittiren ve yükseltip

uzaktakilere iittirendir. O, dünyada iken yücelmi olan baz kiileri alçaltrken

dünyada iken aalanm baz kiileri de lliyyîn’e yükseltir" eklinde açklad.

o^j fy"
âyetini de: “Burada recce ifadesi ile deprem

kastedilmektedir" eklinde açklad. "Dalar parçaland, dalp toz

duman haline geldii zaman"7
âyetlerini de: “Hakem der ki: “Süddî'nin

bildirdiine göre Hz. Ali bu konuda: “Dalann parçalanp toz haline gelmesi

1 Vâka Sur. 96
2
A'lâ Sur. 1

3 Ahmed 28/630 (17414), Ebû Dâvud (869, 8709, bn Mâce (887), bn Hibbân (1898),

Hâkim (1/225, 2/477, “sahih') ve Beyhakî (2/86). Zayf hadistir (Bakn: Elbânî, Daîf Sünen

bn Mâce, 186).

4 Vaka Sur. 96

5 Vâka Sur. 1, 2

6 Vâka Sur. 3

7 Vaka Sur. 5, 6
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süratle giden atlarn çkard toz gibi olmas, mânâsndadr2
' dedi" eklinde

açklad.

"Ve sizler de üç snf olduunuz zaman, iyi iler ilediklerini belirtmek

için, amel defterleri sadan verilenler; ne mutlu o saclara! Kötülük

lediklerini belirtmek üzere, amel defterleri soldan verilenler; ne yazk o

solcularal iyilik ilemekte önde olanlar, karlklarn almakta da önde

olanlardr
*1

âyetleri hakknda ise: “Kullar kyamet gününde üç snftadr.

Amel defterleri sadan verilenlerle Cennetlikler kastedilmektedir. Amel

defterleri soldan verilenlere ise neler vardr ve Allah onlara neler

hazrlamtr. Öncekilerden ve sonrakilerden iyilik ilemekte önde olanlar

peygamberler, sddîkler ve ehitler gibidirler" dedi. "te onlar en çok gözde

olanlardr. Onlann çou öncekilerden, az da sonrakilerdendir. Süslenmi

tahtlar üzerinde, karlkl olarak üzerinde yaslanrlar
" 1

âyetlerini açklarken

öyle dedi: “Gözde olanlar Cennetin ortasnda, Rahman'n katna en yakn

olanlardr. Oras da Naîm Cennetindedir. Onlar, altn, mücevher ve yakutlarla

süslenmi tahtlar üzerindedir. Orada kimse dostunun arkasnda oturmaz, yüz

yüze halkalar eklinde otururlar."

Sonra: "Çevrelerinde, (hizmet için) ölümsüz gençler dolar; Maîn

çemesinden doldurulmu küpler, testiler, ibrikler ve kadehlerle. Bu

araptan ne balar artlr, ne de akllar giderilir
"3

âyetlerini de öyle

açklad: “Allah, bu gençleri Cennet'te, hurileri yaratt gibi yaratmtr. Onlar

ölmez, saçlanna ak dümez ve yalanmazlar. Kadeh kulplan olmayan su

kaplan gibidir. brikler ise kulpu ve boaz olan su kabdr. Kadeh ifadesi

araplar doldurulmu mânâsndadr. Çünkü bardak ancak arap ile

doldurulduu zaman kadeh olur. arap ile dodurulmam bardak ise sadece

bir kaptr. Maîn ifadesi ise akan arap çemeleri mânâsndadr. Bu arap

onlann ban artmaz ve onlara sarholuk vermez."

"Beendikleri meyvelerden, istedikleri ku etlerinden sunulur onlara
"4

âyetlerini açklarken: “Onlara canlannn çektii meyvelerden sunulur. Ku
kanatlarn açarak önlerine gelecek ve istedikleri kadar ondan yiyeceklerdir.

Ancak o kendinden pimitir, atele pimi deildir. Doyduklan zaman da ku

1 Vaka Sur. 7- 10
2 Vaka Sur. 11, 13-16

3 Vaka Sur. 17- 19

4 Vaka Sur. 20, 21
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tekrar uçup gidecektir” dedi. “Onlar için sakl inciler gibi, iri gözlü Huri'l-

lyn'ler vardr... Orada ne bo bir söz, ne de günaha sokan bir ey iitirler.

Sadece «Selâm, selâm!» sözünü iitirler
"1

âyetlerini öyle açklamtr: “Huri

ifadesi beyaz, lyn ifadesi ise güzel ve iri gözlü mânâsndadr. Onlar, kendisine

hiçbir ey dememi istiridye içindeki inci gibidirler. Orada: “Hayr vallahi,

evet vallahi” diye bo yeminler ve kiiyi günaha sokan eyler

iitmeyeceklerdir. Ancak onlar birbirlerine selam verme sözünü iiteceklerdir.

te onlar da Mukarrebûn olanlardr.”

"Âhiret mutluluuna erenler, ne mutlu kimselerdir! Onlar, dikensiz

sedir aaçlar ve meyveleri küme küme dizili muz aaçlan altnda, yaylm
sürekli bir gölgede, çalayan bir subanda, tükenmeyen ve

yasaklanmayan çok çeitli meyveler içinde ve yüksek döekler

üzerindedirler
" 2

âyetleri hakknda ise öyle dedi: “Âhiret mutluluuna ermi

olanlara dikensiz aaçlar, muz aaçlar, üzerlerinde sürekli olarak bulunan ve

uzayp giden Cennet gölgesi, elaleler halinde akan sular, hiçbir zaman

kesilmeyen ve sürekli olarak gelen meyveler vardr. Dünyadaki gibi bazen

bulunan ve bazen bulunmayan ve dünyada paras ile alnan meyveler gibi

deildir. Ayn zamanda orada döekler birbiri üzerindedir.”

“Gerçekten biz onlar, yeni bir yaratlla yarattk. Onlar, elerine

dükün ve yat bakireler kldk. Bütün bunlar ashâb- yemin içindir.

Bunlarn bir ksm öncekilerden, bir ksm da sonrakilerdendir. Defterleri

soldan verilenler; ne yazk o solculara. Onlar, iliklere ileyen bir ate ve bir

kaynar su içindedirler. Ne serin, ne de yararl olan zifirî bir gölge içinde.

Çünkü onlar bundan önce varlk içinde sefahete dalmlard. Büyük günah

üzerinde srar ediyorlard
"3 âyetlerini açklarken öyle dedi: “Yeni yaratlla

gözleri çapakl kadnlarn Cennet ahalisi için bekârlar olarak yaratlmalar

kastedilmektedir. Uruben ifadesi elerine dükün, etrâben ifadesi ise zayf

dümeyen yatlar mânâsndadr. Bunlar amel defterleri sandan verilenler

içindir. Bu kiilerin de bir ksm öncekilerden, bir ksm da sonrakilerdendir.

Amel defterleri soldan verilenler için neler neler vardr ve Allah onlar çin

neler neler hazrlamtr. Onlar için Cehennem atei ve son dereceye kadar

kaynatlm sular vardr. Ondan daha yüksek bir scaklk yoktur. Çünkü onlar

’ Vaka Sur. 22, 23, 25, 26
2 Vaka Sur. 27- 31

3 Vaka Sur. 35* 46
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mürik zorbalar idi ve büyük günahlar ilemeye devam etmekteydi. Bu

günahlar da irk komakt/'

"Diyorlard ki: «Biz öldükten, toprak ve kemik yn hâline geldikten

sonra m, biz mi bir daha diriltilecekmiiz? Evvelki atalarmz da m?» De ki:

"üphesiz öncekiler ve sonrakiler, mutlaka belli bir günün belli bir

vaktinde toplanacaklardr. Sonra siz ey haktan sapan yalanlaydlar!

Mutlaka (cehennemde) bir aaçtan, zakkumdan yiyeceksiniz. Karnlarnz

ondan dolduracaksnz. Üstüne de o kaynar sudan içeceksiniz. Hem de

susam develerin suya saldr gibi içeceksiniz. te bu, hesap ve ceza

gününde onlara ziyafetleridir
"1

âyetlerini açklarken öyle dedi: Yüce Allah,

Peygamberine: "Ey Muhammedi Onlara: «Öncekiler ve sonrakiler kyamet

gününde bir yerde toplanacaktr» de" buyurmaktadr. Mürik yalanclar

zakkum aacndan yiyecekler ve yedikleri boazlarnda duracaktr. Ancak

yine de onunla kannlann dolduracaklardr. Onun üzerine, kaynar sudan

içeceklerdir. Kumluk bir yere yamur yadnda kumun su tuttuu

görülmedii gibi ne kadar içerlerse içsinler susuzluklar gitmeyecektir.

Zakkum ve kaynar su hesap gününde onlara sunulacak olan eylerdir.

"Sizi biz yarattk. Hâlâ tasdik etmeyecek misiniz? Attnz o meniye ne

dersiniz? Onu siz mi yaratyorsunuz, yoksa yaratan biz miyiz? Aranzda

ölümü takdir eden biziz ve biz, önüne geçilebileceklerden deiliz. Böylece

sizin yerinize benzerlerinizi getirelim ve sizi bilmediiniz bir âlemde tekrar

var edelim diye. And olsun ki, ilk yaratmay bilirsiniz, yine de düünmez
misiniz? Görmez misiniz ektiiniz tohumu? Onu siz mi bitiriyorsunuz,

yoksa bitiren biz miyiz?"
J

âyetlerini açklarken öyle dedi: "Tasdik

etmeyecek misiniz ifadesi, inanmayacak msnz, mânâsndadr. Onlar,

attklar meni için: "Bu, erkein suyudur" demekteydi. Zira Allah öyle

buyurmaktadr "Sizi götürüp yerinize bakalann getirmek için öncekilerin

de, sonrakilerin de ölümünü takdir eden biziz. Biz sizi istediimiz ekilde

yaratnz. stersek sizi maymun veya domuz olarak yaratrz. Yine de

düenmez misiniz? Ektiinizi görmez misiniz? Onu siz mi bitirmektesiniz

yoksa biz mi bitirmekteyiz?"

1

Vaka Sur. 47- 56
1
Vaka Sur. 57- 64
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"Dileseydik, onu kuru bir çöp yapardk da aknlk içinde öyle

geveleyip dururdunuz. Muhakkak biz çok ziyandayz. Daha dorusu

büsbütün mahrumuz! Söyleyin; içtiiniz suyu buluttan indirenler sizler

misiniz, yoksa onu biz mi indiririz? Dileseydik onu ac bir su yapardk. O
hâlde ükretseydiniz ya

"

1

âyetleri hakknda ise: “aknlk içinde

gevelemekten kast pimanlkla: «Biz mahvolmuuz» demeleridir. Âyetteki

muzn ifadesiyle bulut kastedilmektedir. Allah dileseydi suyu ac klard, hâlâ

ükretmez misiniz?" dedi.

"Söyleyin; yaktnz atein aacn var eden sizler misiniz, yoksa onu

biz mi var ederiz?"
1
âyetlenni açklarken: “os’jy"* ifadesi yakmak,

ifadesi ise yaratmak mânâsndadr. Hünnap aac dnda her aacn birbirine

sürtünmesiyle ate çkar. Yine talann da birbirine sürtünmesiyle ate çkar"

dedi. "Biz onu bir hatrlatc ve çölde konaklayanlar için yararl kldk"5 âyeti

hakknda ise: “Buradaki ate, âhiretteki büyük ate (Cehennem atei) için bir

hatrlatcdr. Çölde konaklayanlar, ate bulamayanlardr. Onlar da çakmak

talarn birbirine vurup ate yakarak onunla aydnlanr ve ondan faydalanr"'

dedi.

"öyleyse yüce Rabbinin adn tebih et
" 6

âyetini açklarken: “vüce

Rabbin için namaz kl, mânâsndadr" dedi. "Hayr! Yldzlarn yerlerine

yemin ederim ki
"7

âyetini açklarken öyle dedi: Uleyye b. el-Esved veya

Nâfi' b. el-Hakem bn Abbâs'a gelerek: “Ey Ebu’l-Abbâs! Allah’n Kitâb'ndan

baz âyetler okuyorum ve bir eyleri bilmediimden korkuyorum" dedi. bn

Abbâs: “Niye ki?" diye sorunca: “Allah «Dorusu, Biz, Kuriân' kadir

gecesinde indirmiizdir»
8
buyurmaktadr. Baka bir âyette «Gerçekten Biz;

onu, mübarek bir gecede indirdik. Dorusu Biz, uyarc idik»
9

buyurmaktadr. Baka bir âyette ise «Ramazan ay, ki onda Kuran, insanlara

1

Vâka Sur. 65- 70
7 Vâka Sur. 71, 72

3 Vaka Sur. 71

4 Vaka Sur. 72
5 Vâka Sur. 73
6 Vâka Sur. 96
7 Vâka Sur. 75
8
Kadr Sur. 1

9 Duhân Sur. 3
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yol gösterici ve doruyu yanltan ayrc belgeler olarak indirildi»
1

buyurmaktadr. O zaman Kur'ân evval ve dier aylarda, yani bütün aylarda

inmitir" dedi.

Bunun üzerine bn Abbâs öyle dedi: "Yazk sana! Kur’ân Kadir gecesinde

semadan yldzlarn mevkiine indirildi. Cibril ise mübarek olan Kadir gecesinde

onunla dünya semasna indi. Bu gün de Ramazan ayndadr. Sonra onu yirmi

yl içinde birer ikier ve daha fazla olmak üzere Muhammed'eisaiiaiiflhuaiîriivEaeiiem)

indirdi. Bu sebeple Allah: "Hayr! Yldzlarn yerlerine yemin ederim ki
"2

buyurarak kasem etmektedir. "Gerçekten bilseniz bu, büyük bir yemindir."3

"O, elbette deerli bir Kur'ân'dr. Korunmu bir kitaptadr. Ona, ancak

tertemiz olanlar dokunabilir."4 Burada tertemiz ifadesiyle Sefereler

kastedilmektedir. Sefereler ise erefli kâtip meleklerdir" dedi. Sonra: "O,

âlemlerin Rabbinden indirilmitir. imdi siz, bu sözü mü
küçümsüyorsunuz? Rzknza ükredeceiniz yere onu vereni mi

yalanlyorsunuz?”5 Rzknza teekkür edeceinize mürikleri mi dost

ediniyorsunuz?

bn Abbâs der ki: Hz. Peygamber (sBiaiiahu aleyhi »eseiiem) scak bir havada sefere

çkmt. Topluluk susuzluktan boyunlan düecek kadar çok susamt. Bu

durumu Resûlullah’a (sallallahu aleyhi vaseiiem) bahsederek: "Ya Resûlallah! Allah’a dua

etsen ve bizi sulasa" dediler. Hz. Peygamber Maiiahu aleyhi veseiiem):
"Eer yamur

için dua edecek olsam yamur yaar ve belki de siz: «Filan filan yldz sayesinde

bize yamur verildi» dersiniz" buyurdu. Onlar: "Ya Resûlallah! imdi yldz

domasn konumamzn zaman deildir" dediler. Bunun üzerine Resûlullah

(sallallahu aleyhi veseiiem) temiz bir su istedi ve abdest alarak iki rekât namaz kld.

Sonra Allah’a dua etti. Bir rüzgâr çkt ve bir bulut geldi. Dere akana dek

yamur yad. Kendileri içtiler ve hayvanlann suladlar. Sonra Hz. Peygamber

(sBiaiiahu aleyhi meBem) bardan suya daldrarak dolduran bir kiinin yanndan geçti.

O: "Bu yamur, filan yldz sebebiyle yad" diyordu. Bunun üzerine u
âyetler indi: "Rzknza ükredeceiniz yere onu vereni mi yalanlyorsunuz?

Can boaza geldiinde, onu geri döndürsenize! Oysa siz o zaman bakp

1

Bakara Sur. 185
2

Vaka Sur. 75

3 Vaka Sur. 76
4 Vaka Sur. 77- 79

5 Vâka Sur. 80- 82
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durursunuz. Biz ise ona (ölüm meleine) sizden daha yaknz. Fakat siz

(melekleri) göremezsiniz, ite o vakit eer ceza (hesap) görmeyecek iseniz

onu (can) geri çevirsenize. ayet sadklar iseniz. Eer ölen o kii,

gözdelerden (peygamberler, sddikler ve ehitler gibi) ise: "...Allah'n

rahmetinden ümit kesmeyin..."
1

âyetinde olduu gibi "...Holuk ve Naim

Cenneti (nzk) onundur. (bn Abbâs: “Mümin kii Cennet meyvelerinden

yemedikçe ruhu bedeninden çkmaz. Cennet, âhirette artk onun için hakikat

oldu” dedi.) "Eer âhiret mutluluuna ermi kiilerden (Cennet

ahalisinden) ise, kendisine: «Selâm sana âhiret mutluluuna ermilerden!»

denir. Ama haktan sapan yalanclardan (ki, onlar da müriklerdir) ise, ite

ona da kaynar sudan bir ziyafet vardr. (bn Abbâs der ki: “Kâfir kii kaynar

sudan bir bardak içmedikçe dünyadaki evinden çkmaz) Bir de (âhirette)

cehenneme atlma vardr. üphesiz bu, (sana anlattklanmz, yani Kur’ân)

kesin gerçektir."
2

1

Yusuf Sur. 87
2 Vaka Sur. 82- 95



HADÎD SÛRES
bnu'd-Durays, Nehhâs, bn Merdûye ve Beyhakî'nin bn Abbâs’tan

bildirdiine göre Hadîd Sûresi, Medine’de inmitir .

1

bn Merdûye'nin bildirdiine göre bnü'z-Zübeyr: "Hadîd Sûresi, Medine

indi" dedi.

Taberânî ve bn Merdûye'nin zayf bir isnâdla bn Ömer’den bildirdiine

göre Resûlullah (sailaliahu aleyhi ««M: "Hadîd Sûresi, salt günü indi ve Allah demiri

sal günü yaratt. Hz. Âdem'in olu da kardeini sal günü öldürdü"

buyurmutur. Resûlullah ta (saiiaiiahu aleyhi vesellem) sal günü hacamat yaptrmay

yasaklad. 1

Deylemî'nin CâbVden bildirdiine göre Resûlullah (sdiaHahu eieytu vasailem): "Sah

günü hacamat olmaynz. Çünkü Hadîd Sûresi Sal günü inmitir" buyurdu.

Ahmed, Ebû Dâvud, Tirmizî, Nesâî, bn Merdûye ve uabu'l-mân’da

Beyhakî'nin rbâd b. Sâriye'den bildirdiine göre Resûlullah (sailaliahu aleyhi vesellem)

uyumadan önce Musabbihât denilen sûreleri okur ve: "Bunlarn içinde bin

âyetten dahafaziletli bir âyet vardr" buyururdu .

3

bnu’d-Durays'n Yahya b. Ebî Kesîr’den bildirdiine göre Resûlullah (sailaliahu

aleyhi vesellem) Musabbihât denilen sûreleri okumadan uyumaz ve: "Bunlarn

içinde bin âyetten daha faziletli bir âyet vardr" buyururdu. Yahya: "Bu âyetin

Har Sûresinin son âyeti olduunu düünüyoruz" dedi .
4

Bezzâr, Taberânî, bn Merdûye, Hilye'de Ebû Nuaym, Delâil'de Beyhakî ve

bn Asâkir, Hz. Ömer’den bildirir: Ben insanlar arasnda Resûlullah'a (sailaliahu aleyhi

«setten) kar en iddetli kii idim. Scak bir günde ve scan iddetli annda

1

bnu'd-Durays (17), Nehhâs (sh. 699) ve Beyhakî, Delûil (7/142- 144).

1
Mecmuu'z-Zevâid'de (5/93, 7A 20) geçtii üzere Taberânî. Heysem!: "Isnâdnda zayf

olan Mesleme b. Ali el-Huanî bulunmaktadr" dedi.

3 Ahmed 28/392 (17160), Ebû Dâvud (5057), Tirmizî (2021, 3406, "hasen"), Nesâî, S. el-

Kübrâ (10549, 10550) ve Beyhakî (2503). Zayf hadistir (Bakn: Elbânî, Ddîf Sünen Ebî

Dâvud, 1073).

4 bnu'd-Durays (229).
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Mekke yollanndan bir yolda iken bir kiiyle karlatm. Bu kii bana: “Sana

ayorum ey Hattâb'n olu! Sen öyle öyle olduunu iddia etmektesin.

Hâlbuki olanlar senin evinde oldu" dedi. Ona: “Ne olmu ki?" dediimde:

“Kz kardein Müslüman oldu" karln verdi. Bunun üzerine kzgn bir

ekilde geri dönüp kapy çaldmda: “Kim o?" dediler. Ben: “Ömer'im"

deyince daldlar ve benden saklandlar. Onlar okuduklan sahifeyi açkta

unuttular veya braktlar. çeri girdim ve karyolaya oturdum. Sahifeye baktm

ve: "Bu nedir? Onu bana ver" dedim. O: “Sen buna layk deilsin. Sen

cenabetlikten ykanmaz ve temizlenmezsin. Oysa bu, ancak temizlerin

dokunabilecei bir kitaptr" dedi. Onu bana verinceye kadar ona baskda

bulundum. Onu açtmda bir de baktm ki: “Rahman ve Rahîm olan Allah'n

adyla" yazmaktayd. “Rahmân ve Rahîm olan" ifadesini okuyunca korktum

ve onu ellerimden braktm. Sonra korkum gitti ve onu tekrar elime alp

baktm. Onda: “Rahman ve Rahîm olan Allah'n adyla. Göklerdeki ve

yerdeki her ey Allah' tespih etmektedir. O, mutlak güç sahibidir, hüküm

ve hikmet sahibidir
''1 yazmaktayd. Allah’n isimlerinden her bir isme

gelmemde korktum. Korkum gidince de okumaya devam ettim. "Ey insanlar!

Allah'a ve Peygamberine inann; sizi varis kld eylerden sarfedin ..."
2

âyetine geldiim zaman: “Allah'dan baka ilah olmadna ve Muhammed'in

onun elçisi olduuna ahitlik ederim" dedim. Bunun üzerine oradakiler

müjdelenerek ve tekbir getirerek kalkp gitti .

3

jt>I jkj OJUJI j U 41 g-

"Göklerdeki ve yerdeki her ey Allah' tespih etmektedir. O,

mutlak göç sahibidir, hökûm ve hikmet sahibidir"

(Hadîd Sur, I

)

Ebu'-eyh Azame 'de Ebu'l-Esved'den bildirir: Re'su'l-Câlut öyle dedi:

“Tevrat helal ve haram konusunda kitabnz Kuriân gibidir. Ancak kitabnz

1

Hadîd Sur. 1

1
Hadîd Sur. 7

3 Bezzâr, Kefu'l-Esiâr (2493), Ebû Nuaym (1/14), Beyhakî (2/216, 217) ve îbn Asâkir

(44/31, 32) Heysemî, Mecmau'z-Zcoâd'de (9/63) der ki: "Bu hadisi Bezzâr rivayet etmitr.

snadnda zayf olan Usâme b. Zeyd b. Elem bulunmaktadr."
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Kur'ân: "Göklerdeki ve yerdeki her ey Allah' tespih etmektedir..."’

buyruunda olduu gibi çok kapsamldr. Böylesi eyler Tevrat'ta: «Kular ve

aslanlar Allah’ tebih eder» eklinde geçmektedir."2

>kij jjSIi >
"0, Evvel ve Ahir'dir. Zâhir ve Bâtn'dr. 0, her eyi hakkyla

bilendir/' (h*JîJ Sur. 3)

Ahmed, Abd b. Humeyd, Tirmizî, bnu'l-Münzir, Azame de Ebu'-eyh, bn

Merdûye ve Beyhakî’nin bildirdiine göre Ebû Hureyre der ki: Resûluilah

(niuikt dey* «atom), ashabyla beraber oturmakta iken üzerlerine bir bulut geldi

ve Hz. Peygamber (nflaiishu aleyhi renHiem):
"Bunun ne olduunu biliyor musunuz?"

diye sordu. Ashâb: "Allah ve Resûlü daha iyi bilir" karln verdiler. Bunun

üzerine Hz. Peygamber Maliahu aleyhi veeilam): "Bu bir buluttur. Bu bulutlar

yeryüzünün sulaycsdtr. Allah onlar kendisine ükretmeyen ve kendisine dua

etmeyen kullarna bile göndermektedir" buyurdu. Sonra da:
"
Üzerinizde ne var

biliyor musunuz
?"

diye sorunca, ashâb: "Allah ve Resûlü daha iyi bilir"

dediler. Bunun üzerine Resûluilah (uiiaiihu Bieyhi veaeiiem): "Bu semadr, o korunmu

tavan ve geri çevrilmi bir dalgadr" buyurdu. Sonra da: "Bu sema ile sizin

aranzdaki mesafenin ne kadar olduunu biliyor musunuz?" diye sordu.

Ashâb: "Allah ve Resûlü daha iyi bilir" deyince:
"
Sizinle onun arasndaki

mesafe be yüz yllk bir mesafedir" buyurdu. Sonra: "Onun üstünde neler

olduunu biliyor musunuz
?"

diye sorunca, ashâb: "Allah ve Resûlü daha iyi

bilir" dedi. Bunun üzerine Resûluilah (saiiaiiahu aleyhi mailem):
"Onun üzerinde iki sema

daha vardr. Bu iki semann arasndaki mesafede be yüz yllk bir mesafedir"

buyurdu ve yedi kat semay sayp her birinin arasndaki mesafenin yeryüzü ve

birinci sema arasndaki mesafe kadar olduunu söyledi. Sonra: "Onlar da

üzerinde ne olduunu biliyor musunuz
?"

diye sordu. Ashâb: "Allah ve Resûlü

daha iyi bilir" deyince: "Onlarn üzerinde de Ar vardr. Ar ile son semann

arasndaki mesafe iki sema arasndaki mesafe kadardr" buyurdu.

Sonra: "Altnzda neler olduunu biliyor musunuz?" diye sorunca, ashâb:

"Allah ve Resûlü daha iyi bilir" dedi. Bunun üzerine Resûluilah {uiUbhu aiayh.

1

Cuma ve Teâbun Sur. 1

2 bn Asa kir, Târih Dimak (50/171).
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veseiiem): "Altnzdaki yeryüzüdür" buyurup: "Onun da altnda neler olduunu

biliyor musunuz?” diye sordu. Ashâb: “Allah ve Resulü daha iyi bilir" deyince:

"Onun altnda da baka bir yer vardr ki ikisinin arasndaki mesafe be yüz

yllk bir mesafedir" buyurdu ve yedi kat yeri sayarak her birinin arasndaki

mesafenin be yüz yllk bir mesafe olduunu söyledi. Sonra da:

"Muhamed'in can elinde olana yemin olsun ki, siz, sizden birini bir iple yedi

kat yerin dibine sarktm olsaydnz bu kii Allah'n indine inerdi " buyurup:

"O, Evvel ve Ahiridir. Zahir ve Bâtn'dr. O, her eyi hakkyla bilendir
'’1

âyetini okudu.

Tirmizî: "Baz ilim ahalisi bu hadisi(n son bölümünü): "Bu kii Allah'n ilmi,

kudreti ve saltanat üzerine inerdi" eklinde açklamtr .

2

bn Merdûye'nin Abbâs b. Abdilmuttalib'den bildirdiine göre Hz.

Peygamber (saiiaiiahu aleyhi «seiiem):
"Muhammed’in can elinde olana yemin olsun ki,

siz, sizden birini bir iple yedi kat yerin dibine sarktm olsaydnz bu kii

Allah'n indine inerdi" buyurup: "O, Evvel ve Ahiridir. Zâhir ve Bâtn'dr. O,

her eyi hakkyla bilendir
-3

âyetini okudu.

Beyhakî'nin el-Esmâ ve's-Sfat'ta Ümmü Seleme'den bildirdiine göre

Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi mailem): "Sen Evvelsen; senden önce hiçbir ey yoktur ve

sen en sonsun, senden sonra da hiçbir ey olmayacaktr. Perçemi elinde elan

canlnn errinden, günah ilemekten, tembellikten, kabir azabndan. Cehennem

azabndan, zenginliin ve fakirliin fitnesinden günah ilemekten ve borç altna

girmekten sanasnrm

"

eklinde dua ederdi .

4

bn Ebî eybe, Müslim, Tirmizî ve Beyhakî, Ebû Hureyre'den bildirir: Hz.

Fâtma bir hizmetçi istemek için Resûlullah'a (saiy^u aleyhi vaseiim) gelince,

Resûlullah (»yiahu alyhivasrihm) ona öyle dua et buyurdu: "Yedi kat göklerin Rabbi

ve büyük Ar'n sahibi Allahm! Ey Rabbimiz ve ey her eyin Rabbi! Tevrat',

ncîl’i ve Kur'ân' indiren, ey taneyi ve çekirdei yaran Rabbim! Perçemi

elinde olan her eyin errinden sana snrm. Sen EvveVsin, senden önce

hiçbir ey yoktur ve sen en Ahir’sin, senden sonra da hiçbir ey olmayacaktr.

Sen Zahirsin ve senin üstünde hiçbir ey yoktur. Sen Bâhn'sm ve senden

1

Hadîd Sur. 3
2 Ahmed 14/422, 423 (8828), Tirmizî (3298), Ebu'-eyh (203) ve Beyhaki el-Esmâ ve’s-

Sfât ' ta (849). Zayf hadistir (Bakn: Elbânî, DaifSünen ei-Tirmizî, 651).

3 Hadîd Sur. 3

4
Beyhakî (13). Muhakkik: "snâd zayftr" demitir.
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baka hiçbir varlk yoktur. Borçlarmz öde ve bizi yoksulluktan kurtar."'

bn Ebî eybe, Ahmed, Müslim, bn Merdûye ve Beyhakî'nin Ebû

Hureyre’den bildirdiine göre Resûlullah (sallaliahu aleyhi veselM uyuyaca zaman

öyle dua ederdi: " Yedi kat göklerin Rabbi ve büyük Ar'n sahibi Allahm!

Ey Rabbimiz ve ey her eyin Rabbi! Tevrat', Incil’i ve Kur'ân' indiren, ey

taneyi ve çekirdei yaran Rabbim! Senden baka ilah yoktur. Perçemi elinde

olan her eyin errinden sana snrm. Sen Evvelsin, senden önce hiçbir ey

yoktur ve sen Ahir'sin, senden sonra da hiçbir ey olmayacaktr. Sen Zâhir'sin

ve senin üstünde hiçbir ey yoktur. Sen Bâtn'sn ve senden baka hiçbir

varlk yoktur. Borçlarmz öde ve bizi yoksulluktan kurtar."
2

Beyhakî'nin bildirdiine göre bn Ömer der ki: Resûlullah'nMaiiahu aleyhi vesellem)

dualarndan biri de öyleydi: "Hiçbir ey var olmadan önce var olan ve her

eyi var eden (Rabbim!). Sonradan var olan da hiçbir eydir. Senin koruyan,

balayan, kabul eden ve kurtaran baklarndan bir bak istiyorum ."3

bn Ebi'd-Dünyâ ve Beyhakî'nin Muhammed b. Ali’den bildirdiine göre

Hz. Peygamber (sallaliahu aleyhi vesellem), Hz. Ali’ye üzüntülü annda etmesi için:

"Hiçbir ey var olmadan önce var olan, her eyi var eden ve her eyden sonra

yine var olacak (Rabbim!) Bana unu unu yap/ver" duasn öretmiti. Ali de

bunu çocuuna öretmekteydi .

4

Beyhakî’nin el-Esmâ ve's-Sfat'ta bildirdiine göre Mukâtil b. Hayyân der

ki: Bize bildirildiine göre, Yüce Allah’n: "O, Evvel ve Ahir'dir. Zahir ve

Bâtn'dr... O, her eyi hakkyla bilendir. O, gökleri ve yeri alt günde

yaratan, sonra Ar'n üzerine istivâ edendir. Yere gireni ve ondan çkan,

gökten ineni ve oraya yükseleni bilir. Nerede olsanz, o sizinle beraberdir.

Allah yaptklarnz görür
"5 âyetlerinin açklamas: "O, her eyden önce var

olan, her eyin yok olmasndan sonra yine var olacak olan, her eyin üstünde

olan, ilmiyle, kudretiyle her eye her eyden daha yakn olan, Ar’n üzerinde

bulunan ve her eyi bilendir. Alt günün her bir günü bin yllk bir süredir. O,

1

bn Ebî eybe (10/262, 263), Müslim (2713/63), Tirmizî (3481,
"
hasen ") ve Beyhakî

(53).

1 bn Ebî eybe (10/251), Ahmed 14/520 (8960), Müslim (2713/61) ve Beyhakî (12).

3 Beyhakî (17). Muhakkik: "snad çok zayftr" demitir.
4
ibn Ebi'd-Dünyâ, el-Ferec Ba’de’-idde (sh. 21) ve Beyhakî (16). Muhakkik: "Zayf ve

mürsel hadistir" demitir.
5 Hadîd Sur. 3,

4
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yeryüzüne giren yamur suyunu, yerden çkan bitkileri, gökyüzünden inen

yamuru, gökyüzüne çkan melekleri bilen, kudretiyle, saltanatyla ve ilmiyle

nerede olsanz sizinle beraber olandr. "Allah yaptklarnz görür"'

eklindedir.
2

Ebu'-eyh'in Azame'öe bn Ömer ve Ebû Saîd'den bildirdiine göre Hz

Peygamber (saiiaiiahu aleyhi vetdiem) öyle buyurmutun "
nsanlar sürekli olarak her

ey hakknda sorular soracaktr. Hatta: «Bu, Allah her eyden Öncedir. O zaman

Allah'dan önce ne vard ?» diyeceklerdir. Eer size öyle bir ey derlerse: «O,

ilktir (Evvel) ve her eyden önce olandr. O, en sonuncudur (Ahir) ve ondan

sonra hiçbir ey olmayacaktr. O, Zâhir'dir ve üstünde bir ey yoktur. O,

Bâtndr ve ondan baka hiçbir varlk yoktur. O, her eyi bilendir» karlm
verin."3

Ebû Davud'un bildirdiine göre Zumeyl der ki: bn Abbâs'a: “çimde

hissettiim bu duygu da neyin nesidir?" dediimde: “Ne hissediyorsun?"

dedi. Bunun üzerine ona: “Vallahi bu konuda konumayacam" deyince, bn

Abbâs: “üphe konusunda bir ey mi?" dedi ve gülerek öyle devam etti:

“Yüce Allah: «Eer sana indirdiimiz eyden üphe içinde isen, senden

önce Kitab' (Tevrat') okuyanlara sor...»4 âyetini indirine kadar hiç kimse bu

düüncelerden kurtulamamtr. çinde öyle bir ey hissedersen: «O, Evvel ve

Ahiridir. Zâhir ve Bâtn'dr. O, her eyi hakkyla bilendir» de."5

çjK Jfi Uj Iji* Uj ^jSl ^ U

"O, her eyi hakkyla bilendir. O, gökleri ve yeri alt günde
yaratan, sonra ArTn üzerine istivâ edendir. Yere gireni ve

ondan çkan, gökten ineni ve oraya yükseleni bilir. Nerede

’ Hadîd Sur. 4
2

Beyhakî (910).

3 Ebu'-eyh (117). Muhakkik: "snad çok zayftr" demitir.

4 Yûnus Sur. 94

5 Ebû Dâvud (5110). snad hasendir (Elbânî, Sahîh Sürten Ebî Dârud, 4262).
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olsanz, o sizinle beraberdir Allah yaptklarnz görür."

(Hackd Sur. 4)

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Ibn Abbâs: “Nerede olsanz, o sizinle

beraberdir ..."
1 buyruunu açklarken: "Nerede olursanz olun sizi (ne

yaptnz) bilendir, mânâsndadr” dedi.

Beyhakî'nin el-Esmâ ve's-Sfat'ta bildirdiine göre Süfyân es-Sevrî'ye:

“...O sizinle beraberdir ..."
2 buyruunun açklamas sorulunca: "Burada

beraberlikten kast, ilmidir" cevabn verdi .
3

bn Merdûye ve Beyhakî'nin Ubâde b. es-Sâmit'ten bildirdiine göre

Resûlullah (talyum aMi «ailemi: "Kiinin imannn en üstünü, nerede olursa olsun

Allah'n kendisiyle beraber olduunu bilmesidir

"

buyurmutur .

4

bnu'n-Neccâr’n Tarih Badâd'da zayf bir isnâdla bildirdiine göre Berâ b.

Âzib der ki: Hz. Ali'ye: "Ey müminlerin emîri! Rahmân'n, Cibril'i gönderip özel

Olarak Resûlullah’a (sellllahu aleyhi vesellem) Örettii, Resûlullah'in da (sallallah aleyhi vesellem)

özel olarak sana örettii eyi bana da özel olarak öretmeni Allah adna

senden istiyorum” dedim.

Bunun üzerine Ali öyle dedi: "Allah'n büyük adyla dua etmek istediin

zaman Hadîd Sûresini bandan altnc âyetin sonuna kadar ve Har Sûresinin

son dört âyetini oku. Sonra ellerini kaldrarak: «Ey bu vasflarda olan

(Allahm)! Bu isimlerin hakk için senden Muhammed’e (saiiaHahu aleyhi nakm)

rahmet etmeni bana da unu unu vermeni istiyorum» diyerek istediklerini

söyle. Kendisinden baka ilah olmayan Allah’a yemin ederim ki, inallah

hacetlerin giderilecektir.”

^ ^ 5ÎPJ3 ^
^ * jrf (*4^

1

Hadîd Sur. 4
2
Hadîd Sur. 4

3 Beyhakî (908).

4
Beyhakî (907) uab (741). el-Esmâ ve's-Sfât'n muhakkiki: "snad zayftr" demitir.
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"Ey insanlar! Allah'a ve Peygamberine inann; sizi varis

kld eylerden sarf edin; aranzdan, inanp da sarfeden

kimselere büyük ecir vardr. Peygamber sizi, Rabbinize

inanmaya çard halde, Allah'a niçin inanmazsnz? Hem
o, sizden söz almt, inanmlar iseniz; bu çarya koun.
Sizi karanlklardan aydnla çkarmak için kuluna, apaçk
âyetler indiren odur. Dorusu Allah size kar efkatlidir,

merhametlidir. Göklerin ve yerin mirasçs Allah olduu
halde, Allah yolunda siz niçin sarf etmiyorsunuz? çinizden

Mekke'nin fethinden önce sarfeden ve savaan kimseler,

daha sonra sarfedip savaan kimselerle bir deildirler,

öncekiler daha üstün derecededirler. Allah, hepsine cenneti

vadetmitir. Allah, ilediklerinizden haberdardr."
(Hadîd Sur. 7-1 0)

Firyabî, Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bnu’l-Münzir'in bildirdiine göre

Mücâhid: "...Sizi varis kld eylerden sarfedin ..."
1 buyruunu açklarken

"Burada elinizde bulunan nzk kastedilmektedir" dedi. "...Hem o, sizden söz

almt ..."
2 buyruu hakknda ise: "Siz daha Âdem’in (aieyhisseism) sulbünde iken

Allah, sizden söz almtr, mânâsndadr” dedi. "...Sizi karanlklardan

aydnla çkarmak için ..."3 buyruunu da: “Sapklktan hidayete erdirmek

için" eklinde açklad .

4

Saîd b. Mansûr, Abd b. Humeyd ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre

Mücâhid: "çinizden Mekke'nin fethinden önce sarfeden ve savaan

kimseler, daha sonra sarfedip savaan kimselerle bir deildirler, öncekiler

1

Hadîd Sur. 7
1
Hadîd Sur. 8

3 Hadîd Sur. 9

4
Talîku't-Ta’lîk'te (4/336, 337) geçtii üzere Firyabî ve bn Cerîr (22/389- 391).
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daha üstün derecededirler. Allah, hepsine cenneti vadetmitir..."'

buyruunu: “Mekke fethinden önce Müslüman olanlar daha sonra

Müslüman olanlardan daha üstündür. Hicret eden hicret etmeyen gibi

deildir. Allah, hepsi içinde Cenneti vadetmitir” eklinde açklad.

Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd ve bnu’l-Münzir'in bildirdiine göre

Katâde: "çinizden Mekke'nin fethinden önce sarfeden ve savaan

kimseler, daha sonra sarfedip savaan kimselerle bir deildirler, öncekiler

daha üstün derecededirler. Allah, hepsine cenneti vadetmitir. Allah,

ilediklerinizden haberdardr7' 2 buyruunu açklarken: “Biri dierinden daha

üstün olan iki sava vardr. Yine biri dierinden daha üstün olan iki nafaka

vardr. Mekke fethinden önceki yaplan sava ve verilen nafaka, daha sonraki

yaplan sava ve verilen nafakadan daha üstündür. "Allah, hepsine cenneti

vadetmitir..."3 dedi.4

Abd b. Humeyd ve bnu’l-Münzir'in bildirdiine göre krime der ki:

"çinizden Mekke'nin fethinden önce sarfeden ve savaan kimseler, daha

sonra sarfedip savaan kimselerle bir deildirler..."5
âyeti nâzil olduu

zaman Ebu’d-Dehdâh: “Vallahi bu gün, kendisiyle daha öncekilerini

yetiecei ve daha sonra hiç kimsenin kendisiyle beni geçemeyecei bir

nafaka vereceim” dedikten sonra: "Allahm! Ebu’d-Dehdâh’n sahip olduu

maln yans Allah yolundadr” dedi. Hatta ayakabsnn bir tekini vererek: “Bu

da” dedi.

Saîd b. Mansûriun Zeyd b. Eslem’den bildirdiine göre Resûlullah (saHaiiahu

deyti YBseiOT), Yemen’e doru iaret ederek: "te uradan amellerinizi onlarn

amellerine göre küçümseyeceiniz bir kavim gelecektir" buyurdu. Ashâb: “Biz

mi daha hayrlyz, yoksa onlar m?” diye sorunca, Resûlullah (ssiiaiBhu aleyhi vesilem)

öyle buyurdu: "Hayr siz daha hayrlsnz. Eer onlardan bir kii Uhud da
kadar altn infak edecek olsa bile sizin verdiiniz bir müd kadar, hatta yarsnca

gelmez. Allah'n: «çinizden Mekke'nin fethinden önce sarfeden ve savaan

kimseler, daha sonra sarfedip savaan kimselerle bir deildirler, öncekiler

1

Hadîd Sur. 10
J
Hadîd Sur. 10

3 Hadîd Sur. 10

4 Abdurrezzâk (1/294, 2/275).

5 Hadîd Sur. 10
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daha üstün derecededirler»’ buyruu bizimle (dier) insanlarn arasn

ayrd."

bn Cerîr, bn Ebî Hatim, bn Merdûye ve Delâil'öe Ebû Nuaym'n Zeyd b.

Elem vastasyla Atâ b. Yesâr'dan bildirdiine göre Ebû Saîd el-Hudrî der ki:

Hudeybiye yl Resûlullah (uHrfahu deytn maHam) ile beraber çkmtk. Usfân denilen

Cidde ve Medine arasndaki bir vadide iken Resûlullah (saiieiiahu aleyhi veseiiem): "Kendi

amellerinizi onlarn amellerine göre küçümseyeceiniz bir kavmin gelmesi

yakndr

"

buyurdu. Biz: "Bunlar da kimdir ya Resûlullah! Yoksa Kureyliler

midir?” deyince: "Hayr deil, onlar Yemen ahalisidir. Onlar gönülleri en

yumuak ve kalpleri en ince olanlardr" buyurdu. Biz: “Ya Resûlallah! Onlar

bizden daha m hayrldr?” dediimizde ise, Resûlullah (uiiaiiahu aleyhi mailem) öyle

buyurdu: "Eer onlardan birinin, altndan bir da olsa ve onu Allah yolunda

infak etse sizin verdiiniz bir müd kadar, hatta yarsnca gelmez. Allah'n:

«çinizden Mekke'nin fethinden önce sarfeden ve savaan kimseler, daha

sonra sarfedip savaan kimselerle bir deildirler, öncekiler daha üstün

derecededirler»

2

buyruu bizimle insanlarn arasn ayrandr."}

Ahmed'in bildirdiine göre Enes der ki: Hâlid b. el-Velîd ve Abdurrahman

b. Avf arasnda baz sözler vard. Hâlid, Abdurrahman b. Avfa: "Siz önceki

günlerinizle kendinizi bizden daha üstün görmektesiniz” dedi. Bu srada Hz.

Peygamber (seliaiiahu aleyhi vasBiam) geldi ve: "Ashabm rahat brakn. Canm elinde

olana yemin olsun ki, eer Uhud da kadar infakta bulunsanz veya dalar

kadar altn infak etseniz onlarn amellerine yetiemezsiniz" buyurdu .

4

Ahmed'in bildirdiine göre Yusuf b. Abdillah b. Selâm der ki: Resûlullah'a

(sallaliahu eleyti vasellem): "Biz mi daha hayrlyz, yoksa bizden sonrakiler mi?” diye

sorulunca, Resûlullah (saiubhu afeyhi vasaiiem): "Eer sizden sonrakilerden bir kii Uhud

da kadar alhn infak etse sizin verdiiniz bir müd kadar hatta yarsnca

gelmez" buyurdu .

5

1

Hadîd Sur. 10
2
Hadîd Sur. 10

3 bn Cerîr (22/394) ve bn Kesîr Tefsîr'de (8/38) geçtii üzere bn Ebî Hâtim. bn
Kesîr: "Bu hadis bu metinle arlb bir hadistir. Buhârî ve Müslim'deki hadiste Hariciler

zikredilmitir" dedi.

4 Ahmed 21/319 (13812). Muhakkik: "snad sahihtir" demitir.

5 Ahmed 39/256 (23835). Muhakkik: "Hasen liayrihi" demitir.
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bn Ebî eybe, Buhârî, Müslim Ebû Dâvud ve Tirmizî'nin Ebû Saîd’den

bildirdiine göre Resûlullah Maiishu aleyhi meietn):
"Ashabma sövmeyin. Canm

elinde olana yemin olsun ki, eer sizden bir kii Uhud da kadar altn infak etse

onlarn verdii bir müd kadar hatta yarsnca gelmez" buyurmutur.’

bn Ebîeybe'nin bildirdiine göre bn Ömer: Resûlullah'n MalUu aleyh; veaellem)

ashabna sövmeyin. Onlardan birinin bir saat iledii amel, sizden birinin

ömür boyu iledii amelden daha hayrldr" dedi .

3

•e . - *

* *

^i>Lj ^ s? f>:

j\*Ü\ 4r^‘ âf

Nj J>Jl Ija U} 4)1 jzl jl IjiiT
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"nanm erkek ve kadnlar, defterleri sadan verilmi ve

klar önlerinde olarak giderken gördüün gün onlara

öyle denilecektir: «Müjde; bugün içlerinden rmaklar akan,

içinde temelli kalacanz cennetler sizind ir.» te bu büyük
kurtulutur... nananlann gönüllerinin Allah' anmas ve

O ndan inen gerçee içten balanmas zaman daha
gelmedi mi? Onlar, daha önce kendilerine kitap verilenler

gibi olmasnlar; onlann üzerinden uzun zaman geçti de

kalbleri katlat; çou, yoldan çkm kimselerdir."

(Hadîd Sur. 12- 16 )

bn Ebî eybe ve bnu'l-Münzirîin bildirdiine göre Hasan(- Basrî):

"...Iklar önlerinde olarak giderken..."3 buyruunu açklarken: "(nanm

1 bn Ebî eybe (12/174, 175), Buhârî (3673), Müslim (2540), Ebû Dâvud (4658) ve

Tirmizî (3861).
3 bn Ebî eybe (12/178).

3 Hadîd Sur. 12
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erkek ve kadnlarn) Cennete girene kadar Srat’ta klannn Önlerinde olmas

kastedilmektedir"' dedi.’

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre bn Mes'ûd: "...Iklar önlerinde

olarak giderken ..."

2

buyruunu açklarken: "(nanm erkek ve kadnlar)

Srat'ta giderken mânâsndadr" dedi.

bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Yezîd b. ecere der ki: "Siz, Allah

katnda isimleriniz, simalannz, süsleriniz, srdanz ve meclislerinizle

yazlrsnz. Kyamet gününde «Ey filan olu filan! Inla beraber gel. Ey Filan

olu filan! Seninn yoktur» denilir."

Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Katâde

bu âyeti açklarken öyle dedi: "Bize bildirildiine göre Hz. Peygamber (saikaiiahu

aleyhi vesaiiBm) öyle buyurmutur:
"Kyamet gününde baz müminlerin nuru

kendisine Medine ile Aden veya Medine ile San a aras kadar veya buna yakn

bir mesafeyi aydnlatr. Hatta baz müminlerden bir ksmnn da nuru ancak iki

ayan koyduu yeri aydnlatr. nsanlarn dereceleri amellerine göredir."*

bn Ebî eybe, bn Cerîr, bnu’l-Münzir, bn Ebî Hatim, Hâkim ve bn

Merdûye’nin bildirdiine göre bn Mes'ûd: "Iklar önlerinde olarak

giderken ..."

4

buyruunu açklarken öyle dedi: "Onlara, amelleri miktarnca

bir nur verilecek ve Srat’tan geçeceklerdir. Kimisinin nuru bir da kadarken

kimisinin de bir hurma aac kadar olacaktr. Nuru en az olan da

baparmann üzerinde bir yanp bir sönen olandr."s

bn Ebî Hâtim, Hâkim ve bn Merdûye'nin Abdurrahman b. Cübeyr b.

Nufeyriden bildirdiine göre Ebû Zer ve Ebu'd-Derdâ der ki: Resûlullah (nfailahu

aleyhi vesallam): "Kyamet gününde secde etmesi için kendisine izin verilecek ilk kii

benim. Secdeden ban kaldrmas için kendisine izin verilecek ilk kii de ben

olacam. Ben bam kaldrp önüme, arkama, sama, soluma bakacam ve

dier ümmetlerin içinden kendi ümmetimi tanyacam " buyurdu.

1

fon Ebî eybe (13/530).
2
Hadîd Sur. 12

5 Abdurrezzâk (2/275).

4 Hadîd Sur. 12

5
fon Ebî eybe (13/299). fon Cerîr (22/398). fon Kesîr Tefsir'de (1/84) geçtii üzere fon

Ebî Hâtim ve Hâkim (2/478, ‘sahih’).
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Bunun üzerine: "Ya Resûlallah! Nuh'un (aieyhisseiBm) zamanndan senin

zamanna kadar geçen zamanlarda yaam olan onca ümmet arasndan

kendi ümmetini nasl tanyacaksn?" denilince, Hz. Peygamber Maiiahu aleyhi vesellem)

öyle buyurdu:
"
Onlar abdestin izi olarak almlannda, el vc ayaklarndaki

parlaklktan dolay tanrm. Bu parlaklk baka ümmetlerde yoktur. Ayrca amel

defterleri sa ellerine verilecektir. Onlar smalarndan ve yüzlerindeki secde

izinden tanrm. Onlar, önlerinde, salarnda ve sollarnda giden klarndan

tanrm.
,n

bnu'l-Mübârek, bn Ebî Hatim, Hâkim ve el-Esmâ ve's-Sfat'ta Beyhakî’nin

bildirdiine göre Ebû Umâme el-Bâhilî der ki: "Ey insanlar! Siz, iyilikler ve

kötülükleri paylatnz bir menzilde sabahlayp akamladnz. Yaknda da

baka bir menzile göçeceksiniz. Oras da yalnzlk evi, karanlklar evi, kurtçuk

evi ve dar olan mezardr. Allah'n geni kld mezarlar bunlann dndadr.

Sonra oradan da kyamet gününün konaklama yerlerine intikal edeceksiniz.

Siz orada baz yerlerde iken insanlar Allah’n emirlerinden bir emir bürüyecek

ve baz yüzler aanrken baz yüzler kararacaktr. Oradan da baka bir

menzile intikal edeceksiniz. Orada insanlan iddetli bir karanlk bürüyünce

nur taksim edilecektir. Mümin kiiye nur verilecek, ama kâfire ve münafa

hiçbir ey verilmeyecektir. Bu konuda Yüce Allah: "Veya derin denizin

karanlklarna benzer. Onu üst üste dalgalar ve dalgalarn üstünde de

bulutlar örter; karanlklar üstünde karanlklar; insan elini uzatt zaman,

nerdeyse onu bile göremez. Allah'n nur vermedii kimsenin nuru olmaz"
3

buyurmaktadr. Kör adamn, gören adamn gözünden faydalanamad gibi

kâfir ve münafk kii müminin nurundan faydalanamayacaktr. Münafklar

iman edenlere: "Bizi de gözetin; nzdan faydalanalm"3 dedikleri gün,

onlara: "Ardnza dönün de k arayn" denir..."
4
Bu, Allah’n münafklara

yapt bir aldatmacadr. Allah: "Dorusu münafklar Allah' aldatmaa

çalrlar, oysa o, onlara aldatmann ne olduunu gösterecektir..."5

buyurmaktadr. Bunun üzerine nurun taksim edildii yere dönecekler ve bir

1 bn Kesîr Tefsir'de (8/41) geçtii üzere bn Ebî Hatim ve Hâkim (2/478, "sahîh").

Sahih liayrihi (Elbânî, Sahih ct-Terîb, 180).
2
Nûr Sur. 40

3 Hadd Sur. 13

4 Hadd Sur. 13

5 Nisa Sur. 142
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ey bulamayacaklardr. Onlar müminlerin yanna geri dönmek ister, ama

aralanna: "çinde rahmet, dnda azap bulunan kapl bir sur çekilir.

Münafklar, inananlara: "Biz sizinle beraber deil miydik (sizin gibi namaz

klp sizin gibi savamyor muyduk?)"
1

diye seslenirler. Onlar. "...Evet öyle;

fakat sizler kendinizi aldattnz, bize pusu kurdunuz, Allah'n buyruu

gelene kadar dinde üpheye dütünüz; sizi kuruntular aldatt; sizi eytanlar

Allah'a kar da ayartt. Bugün sizden ve inkâr edenlerden fidye kabul

edilmez; varacanz yer atetir, laynz orasdr; ne kötü bir dönütür!"2

derler.”3

bn Ebî Hâtim'in baka bir kanalla bildirdiine göre Ebû Umâme der ki:

“Kyamet gününde öyle bir karanlk gönderilir ki, ne bir mümin ne de bir

münafk avucunun içini bile göremez. Sonra Allah, müminlere amellerine

göre bir nur gönderir. Münafklar da arkalarndan gelerek: «Bizi de gözetin;

nzdan faydalanalmö derler.”
4

bn Cerîr, bn Merdûye ve Ba's’da Beyhakî'nin bildirdiine göre bn Abbâs

der ki: “nsanlar karanlklar içinde iken Allah bir nur gönderir. Müminler o

nuru görünce ona doru yönelir. te bu nur da Cennete girmeleri için

kendilerine Allah'dan bir delildir. Münafklar, müminlerin nura gittiini

gördüü zaman pelerinden giderler. Bunun üzerine Yüce Allah münafklarn

üzerine bir karanlk indirir. O zaman münafklar: “Bizi de gözetin; nzdan
faydalanalm. Dünyada iken biz sizinle beraber idik” derler. Müminler de:

"Ardnzdaki karanlklara geri dönün ve oradak arayn” karln verir.
5

Taberânî ve bn Merdûye’nin bn Abbâs’tan bildirdiine göre Resûlullah

(saiBiahu aleyhi vgjBiem) öyle buyurmutur: "Allah, kyamet gününde insanlar

annesine nispet ederek isimleriyle çaracaktr. Srat'a gelince, Allah her

mümine ve her münafa bir nur verecektir. Srat'n üzerine geldiklerinde Allah

erkek ve kadn münafklarn nurunu geri alacaktr. Bunun üzerine onlar

müminlere: «Bizi de gözetin; nzdan faydalanalm» diyecektir. Müminler

1

Hadîd Sur. 13, 14
2
Hadîd Sur. 14, 15

3
bnu'l-Mübârek, Zeuâid Nuaym (368), bn Kesîr Tefsir "de (8/42) geçtii üzere bn Ebî

Hatim, Hâkim (2/400, "sahîh") ve Beyhakî (1015). el-Esmâ ve's-Sfât’n muhakkiki: "Hadis

mevkûftur ve isnad sahihtir" demitir."
4 bn Kesîr Tefsîr'de (8/42) geçtii üzere bn Ebî Hatim.

5 bn Cerir (22/401).



Âyet: 12-16 249

de: «Ey Rabbimiz! Nurumuzu tamamla» diyecektir. Orada hiç kimse hiç

kimseyi hatrlamayacaktr.'"

bn Merdûye'nin bn Abbâs'tan bildirdiine göre Resûlullah (saliaHahu aleyhi

yetelim) öyle buyurmutur "Yüce Allah öncekiler ve sonrakileri bir araya

toplad zaman, Yahudiler çarlp: «Siz kime ibadet ediyordunuz ?» denilir.

Yahudiler: «Biz Allah'a ibadet etmekteydik» cevabn verir. Onlara: "Allah’dan

baka kime ibadet etmekteydiniz?" denilince: « Uzeyr'e» cevabn verirler.

Bunun üzerine Yahudiler bir tarafa yönlendirilir ve Hristiyanlar çarlr.

Onlara da: «Siz kime ibadet ediyordunuz?» denilir. Onlar: «Biz Allah'a ibadet

etmekteydik» cevabn verir. Onlara: «Allah'dan baka kimseye ibadet eder

miydiniz?» denilince: «Evet ederdik» derler. «Kime ederdiniz?» denilince de:

«Mesih'e» cevabn verirler. Onlar da bir tarafa yönlendirilir ve Müslümanlar

çarlr. Müslümanlar yerden yüksekte bir tepe üzerindedirler. Kendilerine:

«Siz kime ibadet ediyordunuz?» denilir. Onlar: «Biz yalnz Allah'a ibadet

etmekteydik» cevabm verir. Onlara: «Allah'dan baka kimseye ibadet eder

miydiniz?» denilince, öfkelenerek: «Allah'dan baka kimseye ibadet etmedik»

derler. Bunun üzerine onlardan her binne bir nur verilir ve Srat'a doru

dönerler. Münafklardan olan kiinin nuru daha Srat'a gelmeden sönecektir."

Sonra Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi veseiiem): "ikiyüzlü erkek ve kadnlar, müminlere:

«Bizi de gözetin; nzdan faydalanalm» dedikleri gün, onlara: «Ardnza

dönün de k arayn» denir, inananlarla ikiyüzlüler arasna, kapsnn
içinde rahmet ve dnda azap olan bir sur çekilir

"2
âyeti ile: "Allah'n

Peygamberini ve onunla beraber olan müminleri utandrmayaca o gün,

klar önlerinde ve defterleri salarndan verilmi olarak yürürler ve:

«Rabbimiz! Imz tamamla, bizi bala, dorusu Sen her eye

Kadir'sin» derler
"3 âyetini okudu. 4

bn Merdûye'nin bildirdiine göre bn Abbâs: "kiyüzlü erkek ve kadnlar,

müminlere: «Bizi de gözetin; nzdan faydalanalm» dedikleri gün,

onlara: «Ardnza dönün de k arayn» denir; inananlarla ikiyüzlüler

1

Taberânî (11242). Elbâni, es-Silsiletu'd-Da’îfe'de (434) hadisin uydurma olduunu
söylemitir.

2
Hadîd Sur. 13

3 Tahrîm Sur. 8

4
Hatfb, Mudih Evhâmi'l-Cem'i ve't-Tefrîk (1/133, 134).
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arasna, kapsnn içinde rahmet ve dnda azap olan bir sur çekilir
411

âyetini

açklarken öyle dedi: “nsanlar karanlklar içinde iken, Allah bir nur gönderir.

Müminler bu nuru görünce ona doru yönelir. Bu nur da Cennete girmeleri

için kendilerine Allah’dan bir delildir. Münafklar müminlerin gittiini görünce

kendileri de pelerine taklrlar. Allah münafklarn üzerine karanlklar

indirince: «Bizi de gözetin; nzdan faydalanalm. Bizde dünyada sizinle

beraber idik»» derler. Bunun üzerine müminler: «Ardnzdaki karanlklara geri

dönün ve oradak arayn» karln verir."

Abd b. Humeyd ve bnu'l-Münziriin bildirdiine göre Ebû Fâhite der ki:

Allah kyamet gününde bütün yaratklan bir yere toplar ve üzerlerine

karanlklan gönderir. nsanlar Rablerinden yardm ister ve Allah her mümine

bir nur verir. Onun yannda münafklara da bir nur verir. Sonra müminlerle

münafklar nurlanyla Cennete doru yönelirler. Onlar bu durumda iken Allah

münafklann nurunu söndürür. Onlar karanlklarda tereddüt içinde giderken

müminler onlan geçip gider. Münafklar "Bizi de gözetin; nzdan
faydalanalm ..."

2
diye çanrlar. "nananlarla ikiyüzlüler arasna, kapsnn

içinde rahmet ve dnda azap olan bir sur çekilir."
3 Müminler ondan girdii

zaman rahmetle dolu idi ve karsnda Cennet vard. Münafklar: "Biz sizinle

beraber deil miydik?"4 diye seslenirler. Onlar: "Evet öyle; fakat sizler

kendinizi aldattnz, bize pusu kurdunuz..."5 cevabn verirler. Bunun

üzerine münafklar birbirlerine: “Gelin müminlere doru yol alalm" derler.

Sonra derin bir çukura düerler ve yine birbirlerine: “Bu yol bizi müminlerin

yanna götürür" derler. Bu çukurda da, Cehennemin dibine ulaana kadar

havalanrlar. "O, onlara aldatmann ne olduunu gösterecektir..."
6

buyruunda olduu gibi münafklar ite orada aldatlrlar.

Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre Âsim bu âyeti: "lîjjâil"
7 eklinde

mevsul olarak ve (elif) harfini ötre ile okumutur.

1

Hadîd Sur. 13
2
Hadîd Sur. 13

3 Hadîd Sur. 13

4 Hadîd Sur. 14

5 Hadîd Sur. 14

6
Nisa Sur. 142

7 Hadîd Sur. 13
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Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre A’me bu âyeti: eklinde

maktu' olarak (elif) harfini üstün ve (z) harfini esre ile okumutur.

bn Ebî eybe’nin bildirdiine göre Ebu'd-Derdâ: "(Ey insan!) Cehenneme

gelindii, dou ve bat arasnn kapand gün konusunda sen neredesin?"

dedi. Yine denildiine göre öyle dedi: "(Ey insan!) cehennemin üzerinden

(Srat köprüsünden) geçmedikçe Cennete girmeyeceksin. Eer beraberinde

nur varsa, Srat düz olur ve vallahi kurtulmu ve hidayete ermi olursun. Eer

beraberinde nur yoksa Cehennemin baz kopanclan veya kancalan seni alr.

te o zaman helak olup ölürsün."

2

Beyhakî'nin el-Esmâ ve's-Sfât'ta bildirdiine göre Mukâtil: "kiyüzlü erkek

ve kadnlar, müminlere: dedikleri gün ..." 5 buyruunu açklarken:

"Burada Srat kastedilmektedir" dedi. "li^kil
"4

ifadesi hakknda ise: "Bizi de

gözetin, mânâsndadr" dedi. "Inzdan faydalanalm ..."5 buyruunu da:

"Bize de nzdan bir pay verin de biz de sizinle gidelim, mânâsndadr"

eklinde açklad. "Onlara: "Ardnza dönün de k arayn" denir..."
6

buyruunu açklarken: "Melekler onlara: «Geldiiniz yere geri dönün» der.

Bu, onlann dünyada iken, müminlere, iman etmedikleri halde: «man ettik»

demek suretiyle alay ettikleri için kendileriyle edilen alaydr. Allah'n:

"Gerçekte Allah onlarla alay eder..."7 buyruu da bunu ifade etmektedir"

dedi, "inananlarla ikiyüzlüler arasna kapsnn içinde rahmet ve dnda
azap olan bir sur çekilir

"8
âyeti hakknda ise: "A'raf ashab ve münafklar

arasnda yani Cennet ve Cehennem ahalisi arasnda bir duvar çekilir. Duvann

içi, Cennet tarafndan rahmettir, d da Cehennemdir. O da Cennet ve

Cehennem ahalisi arasnda bir örtüdür" dedi .
9

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Ubâde b. es-Sâmit Beytü'l-Makdis'in

dou duvan üzerinde alamaya balad. Ona: "Niçin alyorsun?" diye

1

Hadîd Sur. 13
2 bn Ebî eybe (13/178, 179).

3 Hadîd Sur. 13

4 Hadîd Sur. 13

5 Hadîd Sur. 13
6
Hadîd Sur. 13

7 Bakara Sur. 15
8
Hadîd Sur. 13

9 Beyhakî (1017).
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sorulunca: “Resûlullah (saibiishu aleyhi vasaiiem) bize, Cehennemi gördüünü burada,

haber vermiti" dedi.

Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre Ebû Sinân der ki: “Ali b. Abdillah b.

Abbâs ile beraber Cehennem deresinin yannda idim. O babasndan

bahsederek: "nananlarla ikiyüzlüler arasna... bir sur çekilir."

1

Cehennem

deresinin yanndaki surun yeri ite burasdr" dedi.

Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu'l-Münzir, Ibn Ebî Hâtim, Hâkim ve Ibn

AsâkVin bildirdiine göre Abdullah b. Amr b. el-Âs der ki: Allah'n Kurîân'da:

"nananlarla ikiyüzlüler arasna kapsnn içinde rahmet ve dnda azap

olan bir sur çekilir
*1

diye zikretmi olduu sur, Beytü'l-Makdis'in dou
tarafndaki surdur. Onun içi mesciddir. Dnda ise Cehennem deresi ve

yanndakiler bulunmaktadr .

3

Abd b. Humeyd, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre

Katâde: "nananlarla ikiyüzlüler arasna kapsnn içinde rahmet ve dnda
azap olan bir sur çekilir

*4
âyetini açklarken: “Burada Cennet ve Cehennem

arasnda çekilen sur kastedilmektedir. Onun içinde Cennet, dnda ise

Cehennem vardr" dedi.

bn Ebî eybe'nin bildirdiine göre Hasan(- Basrî): "inananlarla

ikiyüzlüler arasna kapsnn içinde rahmet ve dnda azap olan bir sur

çekilir
"5 âyetini açklarken: "Âyetteki rahmet ifadesi ile Cennet, azap ifadesi

ile de Cehennem kastedilmektedir" dedi .

6

Âdem b. yâs, Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve

el-Esmâ ve's-Sfat' ta Beyhakî'nin bildirdiine göre Mücâhid: "kiyüzlü erkek

ve kadnlar, müminlere: «Bizi de gözetin; nzdan faydalanalm»

dedikleri gün, onlara: «Ardnza dönün de k arayn» denir; inananlarla

ikiyüzlüler arasna, kapsnn içinde rahmet ve dnda azap olan bir sur

çekilir
*7

âyetini açklarken öyle dedi: “Münafklar dünyada iken baz

1

Hadîd Sur. 13

2
Hadîd Sur. 13

3 bn Cerîr (22/403), Hâkim (4/601,
"
sahîh ") ve bn Asâkir (21/43).

4 Hadîd Sur. 13

5 Hadîd Sur. 13
6 bn Ebî eybe (13/175, 528).

7 Hadîd Sur. 13
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zamanlar müminlerle beraber olur, onlarla evlenir, onlarla yaar ve onlarla

ölürlerdi. Kyamet gününde hepsine birden nur verilir. Ancak surun yanma

geldiklerinde münafklann nuru söner ve müminler ile münafklar birbirinden

aynlr. Sur, Cennet ile Cehennem arasnda olan perde gibi bir eydir. te o

zaman münafklar: "Bizi de gözetin; nzdan faydalanalm"1

der.

Müminler de: "Ardnza dönün dek arayn" 2 karln verir .

3

uabu'l-mân ’da Beyhakî’nin bildirdiine göre bn Abbâs: "Fakat sîzler

kendinizi aldattnz, bize pusu kurdunuz, Allah'n buyruu gelene kadar

dinde üpheye dütünüz; sizi kuruntular aldatt; sizi eytanlar Allah'a kar
da ayartt

"4 buyruunu açklarken: "Sizler arzu ve lezzete dükünlüünüzle

kendinizi aldattnz. Ölüm size gelene kadar tövbe de etmediniz. eytan sizi

aldatmt, mânâsndadr" dedi .

5

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Ebû Sinan: "Fakat sizler kendinizi

aldattnz, bize pusu kurdunuz, Allah'n buyruu gelene kadar dinde

üpheye dütünüz; sizi kuruntular aldatt; sizi eytanlar Allah'a kar da

ayartt
" 6 buyruunu: "Siz masiyetlerle kendinizi aldattnz ve tövbe

etmediniz. Siz, Allah hakknda üpheye dütünüz ve: "Allah bizi affeder"

dediniz. Ölüm size gelene dek hep uzak emeller peinde oldunuz. eytan sizi

aldatmt" eklinde açklad.

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Mahbûb el-Leysî: "Fakat sizler

kendinizi aldattnz, bize pusu kurdunuz, Allah'n buyruu gelene kadar

dinde üpheye dütünüz; sizi kuruntular aldatt; sizi eytanlar Allah'a kar
da ayartt

"7 buyruunu açklarken: "Siz arzularla kendinizi aldattnz ve tövbe

etmediniz. Siz, Allah hakknda üpheye dütünüz ve ölüm size gelene dek

hep uzak emeller peinde oldunuz. eytan sizi aldatmt, mânâsndadr"

dedi.

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Katâde: "Bize pusu kurdunuz,

Allah'n buyruu gelene kadar dinde üpheye dütünüz; sizi kuruntular

' Hadîd Sur. 13
2
Hadîd Sur. 13

3 Âdem, Tefsîr Mücâhid (sh. 648), bn Cerîr (22/402, 404, 405) ve Beyhakî (1016).

4 Hadîd Sur. 14

s Beyhakî (7295).

6
Hadîd Sur. 14

7 Hadîd Sur. 14
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aldatt; sizi eytanlar Allah'a kar da ayartt"’ buyruunu açklarken: “Hak

ve hak ahalisine kar pusu kurdular ve Allah hakknda üpheye dütüler.

Onlar eytan tarafndan aldatlmt. Vallahi, Allah onlar atee atana dek öyle

kalacaklardr" dedi. "Bugün sizden ve inkâr edenlerden fidye kabul

edilmez ..."
2 buyruu hakknda ise: “Burada münafklar kastedilmektedir"

dedi.

Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre Hasan(- Basrî) bu âyeti: “ ^ii) jb UJ

eklinde okumutur.

bn Merdûye hadisi Hz. Peygamber'e (seiiaiiahu aleyhi veseiiem) dayandrarak

Enes'ten bildirir:
"
Allah muhacirlerin kalplerinin Kur'ann iniinden on yedi

yl sonra gevediini görünce: «nananlarn gönüllerinin Allah' anmas ve

O'ndan inen gerçee içten balanmas zaman daha gelmedi mi? Onlar,

daha önce kendilerine kitap verilenler gibi olmasnlar; onlarn üzerinden

uzun zaman geçti de kalpleri katlat; çou, yoldan çkm kimselerdir»3

âyetini indirdi."

bn Merdûye'nin bildirdiine göre Hz. Âie der ki: Resülullah Maiiahu aleyhi

yeseiiem) Mescid’de gülmekte olan ashâbndan bir grubun yanna çkt ve yüzü

kzarm halde ridasn çekitirerek onlara: "Rabbinizin sizi baladna dair

bir eman gelmemiken mi gülüyorsunuz? Bu gülmeniz hakknda bana:

«inananlarn gönüllerinin Allah' anmas ve O'ndan inen gerçee içten

balanmas zaman daha gelmedi mi ...»
4

âyeti indi" buyurdu. Bunun

üzerine ashâb: “Ya Resûlallah! Bunun kefâreti nedir?" diye sorunca,

Resülullah («iaiiaht aleyhi meiiem): "Güldüünüz kadar alamanzdr" karln verdi.

Müslim, Nesâî, bn Mâce, bnu'l-Münzir ve bn Merdûye'nin bildirdiine

göre bn Mes'ûd: “Bizim Müslüman olmamz ve Allah'n bizi: “nananlarn

gönüllerinin Allah' anmas ve ondan inen gerçee içten balanmas

zaman daha gelmedi mi..."s âyeti ile knamas arasnda sadece dört yl

vardr" dedi .

6

' Hadîd Sur. 14

2
Hadîd Sur. 15

3 Hadîd Sur. 16

4 Hadîd Sur. 16

5 Hadîd Sur. 16
6
Müslim (3027), Nesâî, S. el-Kübrâ (11568) ve bn Mâce (4192).
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bnu'l-Münzir, Taberânî, Hâkim ve bn Merdûye'nin Abdullah b. ez-

Zübeyr'den bildirdiine göre bn Mes'ûd kendisine, Müslümanlklar ile

Allah'n, kendilerini knayan: “nananlarn gönüllerinin Allah' anmas ve

ondan inen gerçee içten balanmas zaman daha gelmedi mi. Onlar,

daha önce kendilerine kitap verilenler gibi olmasnlar; onlarn üzerinden

uzun zaman geçti de kalbleri katlat; çou, yoldan çkm kimselerdir”
1

âyetini indirmesi arasnda sadece dört yl olduunu haber vermitir .

2

Ebû Ya'la ve bn Merdûye’nin bildirdiine göre bn Mes'ûd der ki:

“inananlarn gönüllerinin Allah' anmas ve ondan inen gerçee içten

balanmas zaman daha gelmedi mi. Onlar, daha önce kendilerine kitap

verilenler gibi olmasnlar; onlarn üzerinden uzun zaman geçti de kalbleri

katlat; çou, yoldan çkm kimselerdir” 3 âyeti indii zaman birbirimize

dönerek: “Biz ne iledik, biz ne yaptk?” demeye baladk .

4

bn Ebî Hâtim ve bn Merdûye'nin bildirdiine göre bn Abbâs der ki:

“Allah muhacirlerin kalplerinin gevediini görünce, Kur'ân'n iniinin on

üçüncü ylnn banda: “nananlarn gönüllerinin Allah' anmas ve ondan

inen gerçee içten balanmas zaman daha gelmedi mi? Onlar, daha önce

kendilerine kitap verilenler gibi olmasnlar; onlarn üzerinden uzun zaman

geçti de kalbleri katlat; çou, yoldan çkm kimselerdir”5
âyetini

indirerek onlar knad .

6

bn Ebî eybe'nin Musannefte Abdulazîz b. Ebî Revvâd'dan bildirdiine

göre Hz. Peygamber'in(sallaliahuBieYhyeseliem) ashâb arasnda akalama ve gülmek

ortaya çknca: “inananlarn gönüllerinin Allah' anmas ve ondan inen

gerçee içten balanmas zaman daha gelmedi mi. Onlar, daha önce

kendilerine kitap verilenler gibi olmasnlar; onlarn üzerinden uzun zaman

geçti de kalbleri katlat; çou, yoldan çkm kimselerdir”7
âyeti indi .

8

1

Hadîd Sur. 16
2

Taberânî (9773) ve Hâkim (2/479, "sahih").

3 Hadîd Sur. 16

4 Ebû Ya'la (5256).

5 Hadîd Sur. 16
6 bn Kesîr Tefsîr'de (8/45) geçtii üzere bn hbî Hatun.
7 Hadîd Sur. 16
8 bn Ebî eybe (14/60).
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bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Mukâtil b. Hayyân: Hz. Peygamber'in

(saiiaMabu aleyhi mailem) ashab mizahtan bir eylere kannca Allah: “nananlarn

gönüllerinin Allah' anmas ve ondan inen gerçee içten balanmas

zaman daha gelmedi mi? Onlar, daha önce kendilerine kitap verilenler

gibi olmasnlar; onlarn üzerinden uzun zaman geçti de kalbleri katlat;

çou, yoldan çkm kimselerdir
"1

âyetini indirdi.

bn Ebî Hâtim'in Süddî vastasyla bildirdiine göre Kasm der ki: Hz.

Peygamber'in (saiiaiiahu aleyhi veseiiem) ashâb usanm ve: “Ya Resûlallah! Bize bir

eyler anlatsan" demiti. Bunun üzerine Yüce Allah: “Biz bu Kuriân

vahyederek, sana en güzel kssalar anlatyoruz ..."
2
âyetini indirdi. Ashâb

yine usanp: “Ya Resûlallah! Bize bir eyler anlatsan" deyince: “Allah, âyetleri

birbirine benzeyen ve yer yer tekrar eden Kitab' sözlerin en güzeli olarak

indirmitir..."3 âyeti indi. Sonra yine usandklarnda: “Ya Resûlallah! Bize bir

eyler anlatsan" dediklerinde Yüce Allah: “nananlarn gönüllerinin Allah'

anmas ve ondan inen gerçee içten balanmas zaman daha gelmedi mi?

Onlar, daha önce kendilerine kitap verilenler gibi olmasnlar; onlann

üzerinden uzun zaman geçti de kalbleri katlat; çou, yoldan çkm
kimselerdir

"4
âyetini indirdi.

bnu'l-Mübârek, Abdurrezzâk ve bnu’l-Münziriin bildirdiine göre A'me

der ki: Resûlullah'n (saiisiihu aleyhi vesellem) ashâb çektikleri zorluklardan sonra

Medine'ye hicret edip rahat bir yaam bulunca daha önce içlerinde

bulunduklar halden uzaklatlar. Bunun üzerine kendileri knanarak.

“inananlarn gönüllerinin Allah' anmas ve ondan inen gerçee içten

balanmas zaman daha gelmedi mi? Onlar, daha önce kendilerine kitap

verilenler gibi olmasnlar; onlarn üzerinden uzun zaman geçti de kalbleri

katlat; çou, yoldan çkm kimselerdir
"5

âyeti indi .

6

bn Merdûye'nin bn Mes'ûd'dan bildirdiine göre Resûlullah (srIIbMu aleyh

veseiiBfn}: "Dikkat edin, uzun bir zaman geçmeden kalpleriniz katlaacaktr.

Dikkat edin, gelecek olan her ey yakndr. Dikkat edin, uzak olan ey

1

Hadîd Sur. 16
1
Yusuf Sur. 3

3 Zumer Sur. 23
4 Hadîd Sur. 16

5 Hadîd Sur. 16
6
bnu'l-Mübârek (264) ve Abdurrezzâk (2/276).
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gelmeyecek olandr" buyurmutur.'

bn Merdûye, bn Mes'ûd’dan onun sözü olarak aynsn bildirir.

Saîd b. Mansûr ve uabu'l-mân’da Beyhakî’nin bildirdiine göre Abdullah

b. Mes'ûd der ki: srâil oullarnn üzerinden uzun bir zaman geçince kalpleri

katlat ve yanlarndan bir kitap çkardlar. Gönülleri bunu istedi ve dilleri onu

tatllatrd. Hak ise birçok eyde onlann istekleri ile kendi aralarn ayryordu.

Onlar sanki Allah'n kitabn bilmiyormu gibi omuz ard etmi ve (yanlarndan

çkarm olduklar kitap için): "Bu kitab srâil oullanna arzedin. Eer size

uyarlarsa onlan brakn, eer uymazlarsa onlan öldürün" dediler. Bazlar:

"Hayr, bu kitab" -aralarnda bilgili olan- "filan kiiye gönderin. Eer o buna

uyarsa, ondan sonra da kimse size kar gelmez. Eer bu kii bunu kabul

etmezse onu öldürün. Yine ondan sonra kimse size kar gelmez" dedi.

Bunun üzerine ona bu kitab gönderdiler. Bu kii bir kât alarak üzerine

Allah’n kitabn yazd ve bir boynuzun içine yerletirip boynuna ast. Sonra da

giysilerini giydi. srâil oullar bu kiiye kitab arz ederek: "Buna iman ediyor

musun?" dediler. Bu kii gösünü ima ederek: "Ben buna iman ettim"

karln verdi. Yine boynuzu kastederek: "Ben buna niye iman etmeyeyim

ki?" dedi. Bunun üzerine onu braktlar. Bu kiinin yanna gidip gelen

arkadalan vard. Öldüü zaman içinde Allah’n kitabnn yazl olduu

boynuzu üzerinde asl buldular ve: "Ben buna iman ettim, ben buna niye

iman etmeyeyim dediini görmediniz mi? O, bu kitab kastetmitir" dediler.

Bunun üzerine srâil oullan yetmi küsur frkaya ayrld. Onlann en hayrl

frkas boynuz sahibi olan frkadr.

Abdullah: "Muhakkak ki, sizden hayatta kalacak olanlar ho olmayan kötü

eyler görecektir. Kiinin kötü bir ey görüp de onu deitirememesi

durumunda, kalben o kötü eyi buzettiini Allah’n bilmesi bu kii için

yeteriidir" dedi.

1

Ibnu'l-Münzir'in bildirdiine göre bn Ömer. "nananlarn gönüllerinin

Allah' anmas ve ondan inen gerçee içten balanmas zaman daha

gelmedi mi ?.."3 buyruunu okuduu zaman alar ve: "Evet, ey Rabbim! Evet

ey Rabbim!" derdi.

1 bn Mâce (46). Zayf hadistir (Bakn: Elbânî, DaîfSünen bn Mâce, 3 ).

1
Beyhakî (7589).

3 Hadîd Sur. 16
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Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd ve bnu’l-Münzir’in bildirdiine göre Katâde

bu âyeti açklarken öyle dedi: eddâd b. Evs: "nsanlar üzerinden

kaldrlacak ilk ey korkudur" derdi.'

Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre Katâde: "nananlarn gönüllerinin

Allah' anmas ve ondan inen gerçee içten balanmas zaman daha

gelmedi mi ..."

1

buyruunu açklarken: "Bize bildirildiine göre eddâd b.

Evs, Resûlullah'n (saitaiiahu aleyhi veseiiem): "nsanlar üzerinden kaldrlacak ilk ev

korkudur" buyurduunu rivayet ederdi" dedi .

3

Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre krime: "nananlarn gönüllerinin

Allah' anmas ve ondan inen gerçee içten balanmas zaman daha

gelmedi mi?..."4 buyruunu açklarken: "Bu, iman edenlere görünmüyor

mu, mânâsndadr" dedi.

bnu’l-Mübârek’in bildirdiine göre bn Abbâs: "Allah'n, yeryüzünü

ölümünden sonra dirilttiini bilin ..."
5 buyruunu açklarken: "Burada

katlaan kalpleri tekrar yumuatmas kastedilmektedir" dedi .

6

Abd b. Humeyd ve bnu’l-MünzVin bildirdiine göre Mücâhid: *Ü)f7

ifadesini açklarken: "Burada uzun bir zaman kastedilmektedir" dedi.

bn Ebî eybe’nin Ebû Harb b. Ebi'l-Esved'den, onun da babasndan

bildirdiine göre Ebû Mûsa el-E'arî hafzlan toplayarak: "Yannza Kuriân’

ezberleyen kiilerden baka kimse girmeyecektir" dedi. Bunun üzerine üç

yüz kii içeri girdik. O, bize: “Siz bu ehrin kurralansnz. Ehl-i kitabn kalpleri

katlat gibi uzun bir zaman geçmeden sizin de kalbleriniz katlaacaktr"

dedi .

8

1

Abdurrezzâk (2/275).

2

Hadîd Sur. 16

3 bn Hibbân (6720). Muhakkik: "snâd sahihtir" demitir.

4 Hadîd Sur. 16

5 Hadîd Sur. 17
6
bnu'I-Mübârek (261).

7 Hadîd Sur. 16
8 bn Ebîeybe (13/387).
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"Allah'a ve peygamberlerine îman edenler var ya, ite onlar

sddîkler ve Allah katnda ehitlerdir. Onlarn mükâfatlan

ve nurlan vardr. nkâr edip âyetlerimizi yalanlayanlara

gelince; ite onlar cehennemliklerdir. Bilin ki dünya hayat
ancak bir oyun, elence, bîr süs, aranzda bir övünme ve

daha çok mal ve evlât sahibi olma isteinden ibarettir.

Tpk bir yamur gibidir ki, bitirdii ziraatçilerin houna
gider. Sonra kurur da sen onun sapsan olduunu görürsün;

sonra da çer çöp olur. Âhirette ise çetin bir azap vardr. Yine

orada Allah n mafireti ve nzas vardr. Dünya hayat
aldatc bir geçimlikten baka bir ey deildir."

(Hadîd Sur. 19. 20)

bn Merdûye'nin Ebu'd-Derdâ'dan bildirdiine göre Resûlullah MiaHahu aleyhi

veseiiem): "Herkim birfitneden ve ditne olan korkusundan dolay bir yerden kaçp

baka yerlere giderse Allah katnda sddîk olarak yazlr. Eer vefat ederse Allah

onun ruhunu ehit olarak kabzeder" buyurdu. Sonra: "Allah'a ve

Peygamberlerine iman edenler var ya, ite onlar sddîkler ve Allah katnda

ehitlerdir ..."
1

âyetini okuyup: "Bu âyet onlar hakknda inmitir. Dinine olan

korkusundan dolay bir yerden kaçp baka yerlere gidenler de kyamet gününde

Cennette sa b. Meryem ile beraber ayn derecede yazlr" buyurdu.

bn Cerîr'in Berâ b. Âzib'den bildirdiine göre Resûlullah (salldllahu aleyhi vesetlem):

"Benim ümmetimin müminleri ehitlerdir" buyurdu ve: "Allah'a ve

1

Hadîd Sur. 19
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peygamberlerine iman edenler var ya, ite onlar sddîkler ve Allah katnda

ehitlerdir..."
1

âyetini okudu.
2

bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre bn Mes'ûd: "Her mümin kii sddîk ve

ehittir" dedi.

Hâkim'in bildirdiine göre bn Mes'ûd: "Kii yatanda da ehit olarak

ölür" dedi ve: "Allah'a ve peygamberlerine iman edenler var ya, ite onlar

sddîkler ve Allah katnda ehitlerdir..."3 âyetini okudu.4

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bir gün Ebû Hureyre yanlarnda iken:

"Hepiniz sddîk ve ehitsiniz" dedi. Kendisine: “Ey Ebû Hureyre! Ne

demektesin?" denilince: "Allah'a ve peygamberlerine iman edenler var ya,

ite onlar sddîkler ve Allah katnda ehitlerdir..."5 âyetini okuyun"

karln verdi.

Abdurrezzâk'n bildirdiine göre Ebû Hureyre: "ehit kii yatanda da

ölse Cennete girer" dedi. Burada yatanda ölüp de günah olmayan kii

kastedilmektedir.

Abdurrezzâk ve Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Mücâhid: "Her mümin

kii sddîk ve ehittir" deyip: "Allah'a ve peygamberlerine iman edenler var

ya, ite onlar sddîkler ve Allah katnda ehitlerdir..."
6
âyetini okudu. 7

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Amr b. Meymûn: "Her mümin kii

sddîk ve ehittir" deyip: "Allah'a ve peygamberlerine iman edenler var ya,

ite onlar sddîkler ve Allah katnda ehitlerdir..."
8
âyetini okudu. Sonra:

"Mümin kiiler, sddîkler ve ehitlerdir" dedi.

bn Cerîr'in bildirdiine göre bn Abbâs: " 4ilji Ab Jii

O3AJÂJ!"
9 (=Allah'a ve peygamberlerine iman edenler var ya, ite onlar

’ Hadîd Sur. 19
2 bn Ccrîr (22/414, 415).

3 Hadîd Sur. 19
4 Hâkim (2/111, "sahih”).

5 Hadîd Sur. 19
6
Hadîd Sur. 19

7 Abdun-ezzâk (2/276).

8
Hadîd Sur. 19

9 Hadîd Sur. 19
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sddîklerdir) buyruu ^ .14JI'” (=Onlar, Allah katnda

ehitlerdir. Onlann mükâfatlar ve nurlar vardr) buyruundan ayrdr (Yani

biri, Allah'a iman eden sddîkler, dieri ise Allah yolunda öldürülen

ehitlerdir)" dedi.*

Ibn Cerîriin bildirdiine göre Dahhâk: "
5$ijlk dfijl iü ^liî jjûÎ13"

3

(=Allah’a ve peygamberlerine iman edenler var ya, ite onlar sddîklerdir)

buyruu âyetin sonraki ksmndan ayndr. Allah iman edenleri sddîkler olarak

adlandrd. Sonra da: "fiûyî i* »Ij^jii"
4 (=Onlar, Allah katnda

ehitlerdir. Onlann mükâfatlan ve nurian vardr) buyurdu.5

Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd ve fanu'l-Münziriin bildirdiine göre

Mesrûk: "Bu ehitlere özel bir eydir" dedi.
6

bn Hibbân'n bildirdiine göre Amr b. Murra el-Cühenî der ki: Bir kii Hz.

Peygamber’e (saiisiiahu aleyh* vassKam) gelerek: "Ya Resûlallah! Eer Allah'dan baka

ilah olmadna, senin onun elcisi olduuna ahadet edip be vakit namaz

klarsam, zekat verirsem ve Ramazan orucunu tutarsam ben kimlerden

olurum?" deyince, Resûlullah (aiuahu aleyhi «ailem): “Sddîllerden ve ehitlerden

olursun" buyurdu. 7

Abd b. Humeyd ve Ibnu'l-Münzir’in bildirdiine göre Katâde: "Ahirette se

çetin bir azap vardr. Yine orada Allah’n mafireti ve rzas vardr ..."
8

buyruunu açklarken: “Âhiret gününde insanlar bu iki durum üzere

olacaklardr" dedi.

1

Hadîd Sur. 19
2 bn Cerîr (22/413).

3 Hadîd Sur. 19

4 Hadîd Sur. 19

5 bn Cerîr (22/413, 414).
6
Abdurrezzâk (2/276).

7 bn Hibbân (3438). Sahîh hadistir (Bakn: Elbânî, Sahîh et-Terîb, 12, 749).
8
Hadîd Sur. 20
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"Yeryüzünde vuku bulan ve sizin banza gelen herhangi

bir musibet yoktur ki, biz onu yaratmadan önce, bir kitapta

yazlm olmasn. üphesiz bu, Allah a göre kolaydr. Bu,

kaybettiinize üzülmemeniz ve Allah'n size verdii
nimetlerle marmamanz içindir. Allah, kendim beenip

öünen hiç kimseyi sevmez." (Ha<kd Sur. 22
, 23)

bn Cerîr, bnu’l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre bn Abbâs:

"Yeryüzünde vuku bulan ve sizin banza gelen herhangi bir musibet

yoktur ki, biz onu yaratmadan önce, bir kitapta yazlm olmasn..."'

buyruunu: "Biz banza gelen din ve dünya musibetlerini mutlaka daha

önce yaratmzdr. Bu, (dünyada) kaybettiinize üzülmemeniz ve Allah'n

size verdii nimetlerle marmamanz içindir
" 2

eklinde açklad. 3

bn Cerîr’in bildirdiine göre bn Abbâs: "Yeryüzünde vuku bulan ve sizin

banza gelen herhangi bir musibet yoktur ki, biz onu yaratmadan önce,

bir kitapta yazlm olmasn. üphesiz bu, Allah'a göre kolaydr
"4

âyetini

açklarken: "Bunlar, daha nefisler yaratlmadan önce yaplp biten eylerdir,

mânâsndadr" dedi.
s

Ahmed ve Hâkim'in ("sahîh") Ebu Hassân’dan bildirdiine göre iki kii Hz.

Âie'nin yanna girip: "Ebû Hureyre’nin anlattna göre, Hz. Peygamber

(saiiaiiahu aleyhi mellem): «Uursuzluk kadnda, atta ve evdedir» buyururdu" ded

.

Bunun üzerine Hz. Âie: "Kur'ân' Ebu'l-Kâsm'a indirene yemin olsun ki,

Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi vaseiiem) öyle dememitir:
"
Cahiliye ahalisi: «Uursuzluk

kadnda, atta ve evdedir» derlerdi" buyururdu" dedi. Sonra: "Yeryüzünde

vuku bulan ve sizin banza gelen herhangi bir musibet yoktur ki, biz onu

' Hadîd Sur. 22
2
Hadîd Sur. 23

3 bn Cerîr (22/420, 421) ve el-tkân'da (2/47) geçtii üzere bn Ebî Hatim.

4 Hadîd Sur. 22

s ibn Cerîr (22/418)
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yaratmadan önce, bir kitapta yazlm olmasn. üphesiz bu, Allah'a göre

kolaydr"

1

âyetini okudu/

uabu'l-mân ’da Beyhakî'nin bildirdiine göre Hasan(- Basrî)’ye bu âyet

hakknda sorulunca: "Sübhanallah! Kim bu konuda üphe etmektedir?

Yeryüzünde ve gökyüzündeki her musibet daha nefsi yaratmadan önce

kitapta yazldr1
' dedi .

3

bn Ebîeybe, Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu’l-Münzir, Hâkim ve uabu'l-

mârida Beyhakî'nin bildirdiine göre bn Abbâs: "Bu, kaybettiinize

üzülmemeniz ve Allah’n size verdii nimetlerle marmamanz içindir.

Allah, kendini beenip öünen hiç kimseyi sevmez"4 âyetini açklarken:

"Hiç kimse yoktur ki, mutlaka üzülür ve sevinir. Fakat mümin kii musibete

maruz kalrsa ona sabreder. Yine mümin kiiye hayrl eyler verilirse ona

ükreder" dedi .

5

bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre bn Abbâs: "Yeryüzünde vuku bulan ve

sizin banza gelen herhangi bir musibet yoktur ki, biz onu yaratmadan

önce, bir kitapta yazlm olmasn ..."
6 buyruunu açklarken: "Burada din

musibetleri deil de maiet musibetleri kastedilmektedir. Çünkü, Allah: "Bu,

kaybettiinize üzülmemeniz ve Allah’n size verdii nimetlerle

marmamanz içindir ..."
7 buyurmaktadr. Burada da din musibetleri

kastedilmemektedir. Zira Allah, kötülüe üzülüp iyilie sevinmelerini

emretmitir" dedi.

bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Hasan(- Basrî) bu âyeti açklarken öyle

dedi: "Kötülük hakkndaki hüküm semada verilir. O her gün bir itedir. Sonra

bu eyin olaca vakit belirlenir ve o vakte kadar tutulur. Zaman gelince de

onu brakr. Ona engel olacak hiç bir ey de yoktur. Bu ey, filan gün, filan ay

filan ylda filan ehirde ktlk ve kuraklk musibeti olacaktr, eklindedir.

1

Hadîd Sur. 22
2 Ahmed 43/158, 197 (26034, 26088) ve Hâkim (2/479, "sahih"). Müsned'in

muhakkikleri: "Müslim'in artna göre isnad sahihtir" demilerdir.
3 Beyhakî (9770).

4 Hadîd Sur. 23
5 bn Ebî eybe (13/373, 374), bn Cerir (22/421), Hâkim (2/476, "sahih”) ve Beyhakî

(9771).

6
Hadîd Sur. 22

7 Hadîd Sur. 23
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Musibetler bazen tek kiiyi bazen de genel olarak herkesi kapsamaktadr.

Hatta kiinin istemedii halde dayand bastonu almas gibi. Sonra ona alr

ve onu bir daha brakamaz.”

bn Ebî eybe, Abd b. Humeyd ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Rabî b.

Ebî Sâlih der ki: Bir grupla beraber (tutuklancak olan) Saîd b. Cübeyriin

yanna girdim. Bir kii alaynca Saîd b. Cübeyr ona: "Seni alatan nedir.’”

diye sordu. Bu kii: "Senin içinde bulunduun bu durumdan ve kendisine

doru gitmekte olduun sonuçtan dolay alyorum” dedi. Bunun üzerine:

"Alama, çünkü bunun olaca Allah'n ilminde bir kitapta yazlmt r.

Allah’n: "Yeryüzünde vuku bulan ve sizin banza gelen herhangi bir

musibet yoktur ki, biz onu yaratmadan önce, bir kitapta yazlm
olmasn ..."

1

âyetini iitmedin mi?” dedi .

2

Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre

Katâde: "Yeryüzünde vuku bulan ve sizin banza gelen herhangi bir

musibet yoktur ki, biz onu yaratmadan önce, bir kitapta yazlm
olmasn ..."3 buyruunu açklarken: "Ktlklar, anlar ve hastalklar, daha biz

onlan yaratmadan önce kitapta yazldr, mânâsndadr” dedi .

4

bnu’l-Münzir'in bildirdiine göre Hasan(- Basrî) bu âyeti açklarken:

“Yüce Allah musibeti indirdi ve onu kendi katnda tuttu. Sonra onun sahibini

yaratr ve kii o musibeti hak edecek bir günah ilediinde onu kendisine

gönderir” dedi.

Deylemî'nin Süleym b. Câbir el-Huceymî'den bildirdiine göre Resûlullah

(saiiaiiahu aleyhi «seflem}: "Ahir zamanda ümmetime hiç kimsenin kapatamayaca bir

kader kaps açlacaktr. Onlan: «Yeryüzünde vuku bulan ve sizin banza
gelen herhangi bir musibet yoktur ki, biz onu yaratmadan önce, bir kitapta

yazlm olmasn. üphesiz bu, Allah'a göre kolaydr»5 âyetiyle karlamanz

yeterlidir" buyurmutur .

6

Abdullah b. Ahmed Zühd'e zevaid olarak bildirdiine göre Kaza'a der ki:

1

Hadîd Sur. 22
2 bn Ebî eybe (11/114).

3 Hadîd Sur. 22
4 Abdurrezzâk (2/275).

5 Hadîd Sur. 22
6
Deylemî (3466).
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bn Ömer'in üzerinde kaba ve sert bir giysi gördüm. Ona: “Ey Ebu

Abdirrahman! Ben sana Horasan'da yaplan yumuak bir elbise getirdim. Onu

üzerinde görmekle gözüm aydn olacaktr. Çünkü üzerinde kaba ve sert bir

giysi var" dedim. Bunun üzerine fbn Ömer: “Onu giyip de kendimi beenip

övünmekten korkuyorum. Zira Allah kendini beenip övünenleri sevmez"

karln verdi .

1

^sisi çjLi otjJij oi^i isiytj oi-gL isi;} Lj\ Jii

^ il ^jjJj loi -ui JüJuÜI lijîli U,ljL

- ^ ^ ^ / -

"And olsun ki peygamberlerimizi belgelerle gönderdik;

insanlarn doru hareket etmeleri için peygamberlere kitap

ve Ölçü indirdik; pek sert olan ve insanlara birçok faydas

bulunan demiri de indirdik. Bu, Allahn dinine ve

peygamberlerine görmeksizin yardm edenleri meydana
çkarmas içindir. Dorusu Allah Kavi'der, Aziz'dir."

(Hadîd Sur. 25)

Abdurrezzâk ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Katide:

"...Peygamberlere kitap ve ölçü indirdik ..."
2 buyruunu açklarken:

“Adaleti indirdik, mânâsndadr" dedi .

3

Firyabî ve Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Mücâhid: "Pek sert olan ve

insanlara birçok faydas bulunan demiri de indirdik..."4 buyruunu

açklarken: “Burada kalkan ve silah kastedilmektedir” dedi .

5

Abd b. Humeyd ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre krime: "Pek sert

olan ve insanlara birçok faydas bulunan demiri de indirdik. Bu, Allah'n

dinine ve peygamberlerine görmeksizin yardm edenleri meydana

1

Abdullah b. Ahmed (sh. 192. 193).

2
Hadîd Sur. 25

3 Abdurrezzâk (2/275).

4 Hadîd Sur. 25

5
et-Talîku'te (4/336) ve Fethu’l-Bâri'de (8/62H) geçtii üzere Firyabî.
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çkarmas içindir. Dorusu Allah Kavi'dir, Aziz'dir
" 1 buyruunu açklarken:

“Allah'n semadan, demir olarak indirdii ilk ey, kerpeten ve örstür" dedi.

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs'a günler sorulunca öyle dedi:

“Cumartesi ve pazar günü saydr. Pazartesi günü amellerin arz olunduu

gündür. Sal günü kan günü, çaramba günü ise demir günüdür. Bu konuda

da: "Pek sert olan ve insanlara birçok faydas bulunan demiri de

indirdik ..."
2
buyrulmaktadr. Perembe günü yine amellerin arz olurduu

gündür. Cuma günü Allah’n yaratmaya balad gündür. Bu günde de

kyamet kopacaktr."

J,\
teij fjfjS J* 14Î p

U U>3I îaUijJ hj-jj iiîj ijlJt âJJI J lîL^-j
*

I ^jJJI liB L j*. U>J U l V
j (

^Jlp

"Sonra bunlann izinden ardarda peygamberlerimizi

gönderdik. Meryem olu sa'y da arkalarndan gönderdik,

ona ncil'i verdik; ona uyanlann kalplerine efkat ve

merhamet vermitik. Uydurduklar ruhbanla gelince, onu
biz yazmadk. Fakat kendileri Allah rzasn kazanmak için

yaptlar. Ama buna da gerei gibi uymadlar. Biz de

onlardan iman edenlere mükâfatlann verdik. çlerinden

çou da yoldan çkmlardr." (Hadîd Sur. 27)

Abd b. Humeyd, Nevâdiru'l-Usûl'âa Hakîm et-Tirmizî, Ebû Ya’la, bn Cerîr,

bnu’l-Münzir, bn Ebî Hatim, Taberânî, Hâkim, bn Merdûye, uabu'l-mân'öa

Beyhakî ve bn Asâkir’in deiik kanallarla bildirdiine göre ibn Mes’ûd der ki:

Resûlullah Miaiiahu aleyhi veseiism): "Ey Abdullah!" diye seslenince, üç defa:

“Emrindeyim ya Resûlallah!" dedim. Bunun üzerine Resûlullah Mailem aleyhi

vesellem): "mann en salam kulpunun ne olduunu biliyor musun?" diye sordu.

Ben: "Allah ve Resulü daha iyi bilir" deyince:
"mann en salam kulpu, Allah

1

Hadîd Sur. 25
3
Hadîd Sur. 25
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için dost olmak, onun için sevip onun için buzetmektir" buyurdu ve: "Hangi

insanlarn daha üstün olduunu biliyor musun?" diye sordu. Ben: "Allah ve

Resulü daha iyi bilir" deyince: "nsanlarn en üstünü dinlerinde fakih olup

üstün amel ileyenlerdir" buyurdu ve: "Ey Abdullah! Hangi insanlarn daha

bilgili olduunu biliyor musun?" diye sordu. Ben: "Allah ve Resulü daha iyi

bilir" deyince öyle buyurdu:

"En bilgili insan, insanlarn ihtilaflara dütükleri zaman amelleri az ve srt

ütü sürünüyor olsa bile gerçei en iyi ekilde görebilendir. Bizden öncekiler

yetmi iki frkaya ayrlmtr. Onlardan üçü kurtulua ermi, dierleri ise helak

olmutur. Bir frka krallara kar çkp öldürülünceye kadar Allah'n ve sa b.

Meryem'in dini urunda onlarla savatlar. Birfrkann ise krallara kar çkma

gücü yoktu. Bunlar kendi kavimleri arasnda kalmaya devam edip onlar

Allah'n ve sa'nn (uieyhissEan-) dinine davet ettiler. Bunun üzerine de krallar onlar

testerelerle keserek öldürdüler. Bir frkann ise ne krallara kar çkma, ne de

kavimleri arasnda kalma gücü vard. Bu sebeple dalara çkp orada ruhbanla

baladlar. Allah'n haklarnda: «Uydurduklar ruhbanla gelince, onu biz

yazmadk. Fakat kendileri Allah rzasn kazanmak için yaptlar. Ama buna

da gerei gibi uymadlar. Biz de onlardan iman edenlere mükâfatlarn

verdik»' diye buyurduu kiiler de bunlardr. te onlar bana iman edip beni

tasdik edenlerdir. "çlerinden çou da yoldan çkmlardr." 3

Bunlar da

nankörlük edip beni inkâr edenlerdir."3

Nesâî, Nevâdiru'l-Usûl'öa Hakîm et-Tirmizî, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn

Merdûye'nin bildirdiine göre bn Abbâs der ki: sa'dan (Buytussalatn) sonra

Tevrat' ve ncil’i deitiren krallar vard. Aralarnda Tevrat’ ve ncil’i okuyan

mümin kiiler bulunmaktayd. Krallara (bu mümin kiileri kastederek):

"unlann bize sövmelerinden daha ar bir küfür görmüyoruz. Çünkü onlar:

1

Hadîd Sur. 27
3
Hadîd Sur. 27

3 Hakîm et-Tirmizî (1/86, 87) bn Kesîr Tefsir ’de (8/55) geçtii üzere Ebû Ya'la, bn
Cerîr (22/430, 431), bn Kesîr Tefsîr’de (8/54, 55) geçtii üzere bn Ebî Hâtin, Taberini

(10357, 10531), M. el-Evsat (4479), M. es-Sair (1/223, 224), Hâkim (2/480, ”sahih”), Beyhakî

(9509, 9510) ve bn Asâkir (36/197). Ebû Nuaym Hilye'de (4/177, 178) der ki: "Bu hadis

Suveyd ve Ebu shâk'tan rivayet edildii ekliyle aribdir. Ukayl el-Ca'dî bu hadisi

rivayette tek kalmtr. Ukaylî: "Ukayl el-Ca'dî'nin Ebû shâk'tan rivayet etmi olduu
hadis duyulmu bir hadis deildir. Kendisi de sedece bu hadisle bilinir" dedi. Buhârî:

"Ukayl'in Ebû shâk'tan rivayet etmi olduu hadis münkerdir" dedi.
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«Allah'n indirdii ile hükmetmeyenler kâfirlerin ta kendileridir... Allah'n

indirdii ile hükmetmeyenler, fasklarn ta kendileridir»

1

âyetlerini

okumaktadr. Bunlar okumalanyia beraber ilediimiz amelleri

ayplamaktalar. Siz onlar çarn da bizim okuduumuz gibi okuyup bizim

inandmz gibi inansnlar" denildi. Kral onlan çanp toplad ve ya

deitirilen ksmt hariç Tevrat ve Incil'i okumay brakmalarn ya da

öldürüleceklerini bildirdi. Onlara: "Bunlan brakmak için bizden ne istersiniz?

Artk bizi brakn” dedi. Müminlerden bir grup: "Bize bir kule ina edip bizi

üzerine çkann. Sonra da kendisiyle yiyeceimizi ve içeceimizi yanmza
çkaracak bir ey verin. Bir daha yannza dönmeyiz" dedi. Baka bir grup:

"Bizi brakn yeryüzünde seyahat edip vahi hayvanlann yedii gibi yiyip,

içtii gibi içelim. Eer bundan sonra da bizi topraklannzda yakalarsanz

öldürün" dedi. Dier bir grup ise: "Siz bize çöllerde manastr yapn. Biz

kuyular kazp, baklalar ekelim. Sizden baka bir ey istemiyoruz. Bir daha

sizin yannza da uramayz" dedi. Fakat onlann her kabile de dostlar vard.

Onlar böyle yapnca da Yüce Allah «Uydurduklar ruhbanla gelince, onu

biz yazmadk. Fakat kendileri Allah rzasn kazanmak için yaptlar. Ama
buna da gerei gibi uymadlar»' âyetini indirdi. Dierleri ise irk ahalisinin

tapt eylere tapan kiilerdi. Onlardan da ölenler ölünce: "Biz de, filan

kiinin ibadet ettii gibi ibadet eder, filan kiinin seyahat ettii gibi seyahat

eder ve filan kii gibi manastr ediniriz" dediler. Onlar irkleri üzerinde idi ve

kendilerine uyduklan kiilerin imanlarndan habersiz idiler. Hz. Peygamber

{sdieiiahu aleyhi reseiM gönderildii zaman onlardan az bir ksm kalmt. Seyahatte

olan seyahatinden ve manastnnda olan manastrndan gelerek Hz.

Peygamber'e (saiiaiMu aleyhi veseiiem) iman edip kendisini tasdik ettiler. Bu sebeple

Yüce Allah: "Ey iman edenler! Allah'a kar gelmekten saknn ve

peygamberine iman edin ki, size rahmetinden iki kat pay (iki kat mükâfat)

versin
"3 buyurmaktadr. Bu da sa'ya (diyteulan), iman edip nefisleriyle

mücadele etmeleri, Tevrat'a, ncil'e ve Muhammed'e iman edip tasdik

1

Mâide Sur. 44- 47
2 Hadîd Sur. 27
3 Hadîd Sur. 28
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etmelerinden dolaydr. "Size kendisiyle yürüyeceiniz bir nur versin ..."

1

Bu

da Kur'ân'a ve Hz. Peygamber'e(sluWu aleyhi vasaiiem) tabi olmalardr."
5

Ebû Dâvud, Ebû Ya'la ve Diyâ'nn Enes'ten bildirdiine göre Resûlullah

{salBÜahu aleyhi veniiam):
"
Nefislerinizi zora komayn. Aksi takdirde size zorluk

çkartlr. Zira bir kavim kendi nefsini zora komu ve kendilerine zorluk

çkartlmtr. Onlardan geriye kalanlar da kiliseler ve manastrlardadr.

«...Uydurduklar ruhbanla gelince, onu biz yazmadk...»

3

"

buyurmutur/

Taberânî ve uabu'l-mân’da Beyhakî'nin Sehl b. Ebî Umâme b. Sehl b.

Huneyften, onun babasndan, onun da dedesinden bildirdiine göre

Resûlullah UailaiBhu aiayhi «eselim):
“
Nefislerinizi zora komayn. Zira sizden öncekiler

nefislerim zora komakla helak oldular. Onlardan geriye kalanlar kiliselerde ve

manastrlarda bulursunuz" buyurmutur.

5

Saîd b. Mansûr, Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bn Merdûye ve bn NasHn

bildirdiine göre Ebû Umâme: "Allah size Ramazan ay orucunu tutmanz

farz kld. Onda namaz (teravih) klmanz emretmedi. Siz onu bidat olarak

edindiniz. Ancak ona devam ediniz. Çünkü isrâil oullanndan baz kimseler

bir bidat edindi. O bidati terk etmeleriyle de Allah onlan ayplad" dedi. Sonra

da: "Uydurduklar ruhbanla gelince, onu biz yazmadk. Fakat kendileri

Allah rzasn kazanmak için yaptlar. Ama buna da gerei gibi uymadlar.

Biz de onlardan iman edenlere mükâfatlarn verdik, içlerinden çou da

yoldan çkmlardr"6 âyetini okudu .

7

Ahmed, Hakîm et-Tirmizî, Ebû Ya'la ve uabu'l-mân'da Beyhakî’nin

Enes'ten bildirdiine göre Hz. Peygamber (seliaüahu aleyhi veseiiBm): "Her ümmetin bir

1

Hadîd Sur. 28
1
Nesâî (5415), Halam et-Tirmizî (1/84, 85) ve bn Cerir (22/429, 430). snad sahihtir

ve mevkuf hadistir (Bakn: Elbânî, Sahîh Sünen en-Nesâî
, 4990).

3 Hadîd Sur. 27
4 Ebû Dâvud (4904), Ebû Ya'la (3694) ve Diyâ (2178). Zayf hadistir (Bakm: Elbânî,

DaîfSünen Ebî Dâvud, 1049 ).

5
Taberânî (5551), M. el-Evsat (3078) ve Beyhakî (3884). Elbânî, es-Silsiletu'd-Da'îfe'de

(3124) hadisin sahih olduunu söylemitir.
6
Hadîd Sur. 27

7 bn Cerîr (22/433) ve Muhammed b. Nasr, Muhtasar Kyâmi'l-Leyl (sh. 90).
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ruhbanl vardr. Bu ümmetin ruhbanl da Allai yolunda cihaddtr"

buyurmutur .

1

Abd b. Humeyd ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Katâde:

"...Uydurduklar ruhbanla gelince ..."
2 buyruunu açklarken: “Bize

bildirildiine göre onlar, kadnlarn red edip manastrlara çekildiler" dedi.

y jr>. L*531 ^ ^

JJ** iilj jiiüj JyLiJ Vjy J

“Ey îman edenleri Allah'a Kar gelmekten saknn ve

Peygamberine iman edin ki, size rahmetinden iki kat pay

versin, size kendisiyle yürüyeceiniz bir nur versin ve sizi

balasn. Allah çok balayladr, çok merhamet edicidir."

(Hadîd Sur. 28 )

Taberânî M. el-Evsat'ta bn Abbâs'tan bildirir: Necâî’nin ashabndan krk

kii Hz. Peygamber’in yanna gelerek kendisiyle Uhud savanda bulundular.

Aralarnda yaralananlar vard, ama hiç biri ölmemiti. Bu kiiler

müslümanlarn ihtiyaç sahibi olduunu görünce: “Ya Resûlallah! Biz varlkl

kiileriz. zin versen de malmz getirip müslümanlara yardmda bulunsak"

dediler. Bunun üzerine Allah: "Bu Kuriân'dan önce kendilerine kitap

verdiklerimiz var ya, ite onlar ona da inanrlar. Kurian onlara okunduu

zaman: «Ona inandk, dorusu o Rabbimizden gelen gerçektir; biz

üphesiz daha önceden müslüman olmu kimseleriz» derler. te onlara,

sabrlarndan dolay, ecirleri iki defa verilir; onlar kötülüü iyilikle savarlar,

kendilerine verdiimiz rzktan da sarfederler
"3 âyetlerini indirdi. Burada

kendisiyle müslümanlara yardm ettikleri nafaka kastedilmektedir. Bu âyet

indii zaman: “Ey müslümanlar topluluu! Bizden, sizin kitabnza inananlarn

iki ecri vadr. Kitabnza iman etmeyenlerin de sizin gibi bir ecri vardr"

dediler. Bunun üzerine Yüce Allah: "Ey iman edenleri Allah'a kar

gelmekten saknn ve peygamberine iman edin ki, size rahmetinden iki kat

1

Ahmed 21/317 (13807), Hakîm et-Tinnizî (2/22), Ebû Ya'la (4204) ve Beyhakî (4227).

Müsned ’in muhakikleri: "snad zayftr" demirlerdir.
1
Hadîd Sur. 27

3 Kasas Sur. 52- 54
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pay versin, size kendisiyle yürüyeceiniz bir nur versin ve sizi balasn.
Allah çok balaycdr..."' âyetini indirdi. Allah iman edenlere bir nur verip

kendilerini balad.2

bn Ebî Hâtim, Saîd b. Cübeyr’den bu yorumun aynsn bildirir.3

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Mukâtil b. Hayyân der ki: "te onlara,

sabrlarndan dolay, ecirleri iki defa verilir; onlar kötülüü iyilikle savarlar,

kendilerine verdiimiz rzktan da sarfederleri
'4

âyeti indii zaman Ehl-i

Kitab'dan iman edenler Hz. Peygamberim (uialiahu aleyhi maileni) ashâbna kar

böbürlenerek: "Bize iki ecir, size ise bir ecir vardr" dediler. Bu da ashâbn

arna gitmiti. Bunun üzerine Yüce Allah: "Ey iman edenler! Allah'a kar

gelmekten saknn ve Peygamberine iman edin ki, size rahmetinden iki kat

pay versin ..."5 âyetini indirdi. Bu ekilde müminlere de Ehl-i Kitab'dan olan

müminler gibi iki kat ecir verdi ve ecir konusunda onlan eitledi.

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre bn Abbâs: "Size rahmetinden iki kat

pay versin, size kendisiyle yürüyeceiniz bir nur versin ..."
6 buyruunu

açklarken: "Burada pay ifadesi ile ecir, nur ifadesi ile Kuriân

kastedilmektedir" dedi.

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Mücâhid: " jL^J* Jiiûj

4j GsS*
7 buyruunu açklarken: \£ÜS"

8
ifadesi ile iki kat ecir, "ij$3"

9
ifadesi

ile hidayet kastedilmektedir" dedi.

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Dahhâk:
10

ifadesini: “ki kat

ecir" eklinde açklad.

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Katâde: “J&S"
1

ifadesini: "ki pay”

eklinde açklad.

1

Hadîd Sur. 28
2
Taberânî (7662).

3 bn Cerir (22/436, 437).

4 Kasa s Sur. 54
5 Hadîd Sur. 28
6
Hadîd Sur. 28

7 Hadîd Sur. 28

* Hadîd Sur. 28

9 Hadîd Sur. 28
10
Hadîd Sur. 28
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bn Cerîr ve bnu'l-MünzirMn bildirdiine göre bn Abbâs:
u
£jiS

" 2
ifadesini:

"ki kat mânâsndadr" eklinde açklad .

3

bn Ebî eybe, Abd b. Humeyd, ibn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in

bildirdiine göre Ebû Musa: 4
ifadesini: "Bu, iki kat ecir mânâsndadr

ve Habeicedir" eklinde açklad .

5

Firyabî, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve bn Merdûye'nin bildirdiine göre

bn Ömer: ^ Jdls buyruunu açklarken: "
Kift ifadesi Allah’n

rahmetinden üç yüz elli pay mânâsndadr" dedi.

Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre Ebû Klâbe; ^ (&3"7

buyruunu açklarken: “Kifi ifadesi Allah’n rahmetinden üç yüz pay

mânâsndadr" dedi.

bnu’d-Durays'n bildirdiine göre Saîd b. Cübeyr. "...Size kendisiyle

yürüyeceiniz bir nur versin ..."
8 buyruunu açklarken: "Burada nur ifacesi

ile Kurîân kastedilmektedir" dedi.

4îi ûtj l J-ii ^ VÎ y^l JÂt jUJü &
y* iöij *Lij ^ja dii

"Bunlar açkladk ki, kitap ehli, Allah'n lütfundan hiçbir

eyi kendilerine has klmaya göçlerinin yetmeyeceini ve

lütfün, Allah'n elinde olduunu, onu diledii kimseye

vereceini bilsinler, Allah, büyük lütuf sahibidir."

(Hadîd Sur. 29)

1

Hadîd Sur. 28
2
Hadîd Sur. 28

3 bn Cerir (227436).

4 Hadîd Sur. 28

5 bn Ebî eybe (10/471), bn Cerîr (22/438), Tatîku't-TaTk’te (5/92) ve Fethu'l-Bâri 'de

(10/452) geçtii üzere bn Ebî Hatim.
6
Hadîd Sur. 28

7 Hadîd Sur. 28
8
Hadîd Sur. 28
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Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Yezîd b. Hazm der ki: krime ve

Abdullah b. Ebî Seleme'nin bu âyeti okuduklarn iittim. Biri bu âyeti: " bfo

vlîSj| jit
"1

eklinde okurken, dieri: JÂ plâ:)” eklinde okudu.

bn Merdûye'nin bn Ömer'den bildirdiine göre Resûlullah (saiiaJiahu aie>f v^seiiem)

öyle buyurmutur: '‘Allah amelleri ve ecri taksim etmitir. -Baka bir lafzda

ise: "Zaman taksim etmitir" eklindedir- Yahudilere: «Çaln» denildi.

Onlar da gün ortasna kadar çaltlar. Bunun üzerine onlara: «Size bir kîrat

ücret vardr» denildi. Hristiyanlara: «Çaln» denildi. Onlar da gün

ortasndan ikindi vaktine kadar çaltlar. Onlara da: «Size bir kîrat ücret

vardr» denildi. Sonra Müslümanlara: «Çaln» denildi. Onlar da ikindi

vaktinden güne batmma kadar çaltlar. Onlara da: «Size iki kîrat ücret

vardr» denildi. Yahudiler ve Hristiyanlar bu konuda konumaya baladlar.

Yahudiler: «Biz gün ortasna kadar çaltk ve bize bir kîrat ücret verildi» dedi.

Hristiyanlar: «Biz gün ortasndan ikindi vaktine kadar çaltk ve bize bir kîrat

ücret verildi. Onlar da ikindi vaktinden güne batmna kadar çaltlar ve

onlara iki kîrat ücret verildi» dedi." Bunun üzerine Yüce Allah: "Bunlar

açkladk ki, kitap ehli, Allah'n lütfundan hiçbir eyi kendilerine has

klmaya güçlerinin yetmeyeceini ve lütfün, Allah'n elinde olduunu, onu

diledii kimseye vereceini bilsinler. Allah, büyük lütuf sahibidir
"2

âyetini

indirdi. Sonra Resûlullah (uiiBiahu aleyhi veseiiem): "Sizin durumunuz da, sizden önceki

ümmetlerden ikindi ile güne batm arasnda çalan ümmetler gibidir
"

buyurdu .

3

Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bnu'l-Münziriin bildirdiine

göre Katâde der ki: "Ey iman edenler! Allah'a kar gelmekten saknn ve

peygamberine iman edin ki, size rahmetinden iki kat pay versin, size

kendisiyle yürüyeceiniz bir nur versin ve sizi balasn. Allah çok

balaycdr, çok merhamet edicidir"* âyeti indii zaman Ehl-i Kitab,

Müslümanlar haset ettiler. Bunun üzerine Yüce Allah: "Bunlar açkladk ki,

kitap ehli, Allah'n lütfundan hiçbir eyi kendilerine has klmaya güçlerinin

’ Hadd Sur. 29
2
Hadîd Sur. 29

3 Buhâri (557).

* Hadîd Sur. 28
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yetmeyeceini ve lütfün, Allah'n elinde olduunu, onu diledii kimseye

vereceini bilsinler. Allah, büyük lütuf sahibidir
"1

âyetini indirdi .

2

Abd b. Humeyd ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Mücâhid der ki:

“Yahudiler: «Bizden, elleri ve ayaklan kesecek bir Peygamberin çkmas

yakndr» dedi. Ancak Peygamber Araplann arasndan çknca onu inkâr

ettiler. Bunun üzerine Yüce Allah: "Bunlar açkladk ki, kitap ehli, Allah'n

lütfundan hiçbir eyi kendilerine has klmaya güçlerinin yetmeyeceini ve

lütfün, Allah'n elinde olduunu, onu diledii kimseye vereceini bilsinler.

Allah, büyük lütuf sahibidir
"3 âyetini indirdi. Âyetteki lütuf ifadesiyle

Peygamberlik kastedilmektedir.

Abd b. Humeyd ve bnu'l-Münziriin bildirdiine göre Saîd b. Cübeyr bu

âyeti: "v_,îsj J" eklinde okumutur.

1

Hadîd Sur. 29
2
Abdurrezzâk (2/276) ve bn Cerîr (22/443, 444).

3 Hadîd Sur. 29



MÜCÂDELE SÛRES
bnu'd-Durays, Nehhâs, Ebu'-eyh Azattc 'de bn Merdûye ve Beyhakî’nin

bildirdiine göre bn Abbâs: "Mücâdele Sûresi, Medine’de indi" dedi .

1

bn Merdûye, bnü'z-Zübeyr'den aynsn bildirir.

^ ^rjj j J iü)l ii

1/ ^ ç~$SA C/ ^ ül U'jjUJ
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“Allah, kocas hakknda seninle tartan ve Allah'a ikâyette

bulunan kadnn sözünü iitmitir. Allah, sizin

sürdürdüünüz konumay iitmekteydi. üphesiz Allah

hakkyla iitendir, hakkyla bilendir. çinizde kanlann
zhar yapanlar bilsinler ki, kanlar anneleri deildir;

anneleri ancak, onlan douranlardr. Dorusu söyledikleri

kötü ve aslsz bir sözdür. Allah üphesiz affedendir,

balayandr. Kadnlardan zhâr ile aynlmak isteyip de

sonra söylediklerinden dönenlerin karlaryla temas

etmeden önce bir köleyi hürriyete kavuturmalan gerekir.

Size Öütlenen budur. Allah, yaptklannzdan haberi

1

bnu'd-Durays (17, 18), Nehhâs (sh. 699) ve Beyhakî, Delâil (7/143, 144).
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olandr. Azad edecek köle bulamayann, ailesiyle temastan

önce iki ay birbiri peinden oruç tutmas gerekir. Buna gücü
yetmeyen, altm dükünü doyurur. Bu kolaylk, Allah'a ve

Peygamberine inanm olmanzdan ötürüdür; bunlar,

Allah'n koyduu snrlardr; inkar edenler için can yakc
azap vardr." (Mücâdele Sur. - 4)

Saîd b. Mansûr- Abd b.Humeyd- Buhârî, Nesâî, bn Mâce, bnu'l-Münzir,

bn Merdûye ve Sünen 'de Beyhakî’nin bildirdiine göre Hz. Âie der ki:

itmesi bütün sesleri kapsayan Allah'a hamdolsun. Mücadeleci kadn Hz.

Peygamber’e (saiiHiiahu aleyhi meiiem) gelmi ve kendisiyle konumaktayd. Ben evin

bir tarafnda idim ve ne dediini iitmiyordum. Sonra Yüce Allah: "Allah,

kocas hakknda seninle tartan ve Allah'a ikâyette bulunan kadnn
sözünü iitmitir. Allah, sizin sürdürdüünüz konumay iitmekteydi.

üphesiz Allah hakkyla iitendir, hakkyla görendir"
1

âyetini indirdi .

1

bn Mâce, bn Ebî Hâtim, Hâkim, ibn Merdûye ve Beyhakî'nin bildirdiine

göre Hz. Âie der ki: itmesi her eyi kapsayan Allah çok yücedir. Ben, Havle

binti Sa'lebe'nin kocasn Resûlullah’a (sbIIbIIb+iu aleyhi veseiiem) ikâyet ederken

dediklerinin bir ksmn iitiyor, bir ksmn da iitemiyordum. O: "Ya

Resûlallah! Kocam benim gençliimi yedi ve ben ona çocuklar verdim.

Yalanp da çocuktan kesildiim zaman bana zhar yapt. Allahm! Durumumu

sana arz etmekteyim" diyordu. Kadn daha oradan aynlmadan önce Cibril:

"Allah, kocas hakknda seninle tartan ve Allah'a ikâyette bulunan

kadnn sözünü iitmitir. Allah, sizin sürdürdüünüz konumay
iitmekteydi. üphesiz Allah hakkyla iitendir, hakkyla bilendir. çinizde

karlarn zhar yapanlar bilsinler ki, karlar anneleri deildir; anneleri

ancak, onlar douranlardr. Dorusu söyledikleri kötü ve aslsz bir sözdür.

Allah üphesiz affedendir, balayandr. Kadnlardan zhâr ile ayrlmak

isteyip de sonra söylediklerinden dönenlerin karlaryla temas etmeden

önce bir köleyi hürriyete kavuturmalar gerekir. Size öütlenen budur.

Allah, yaptklarnzdan haberi olandr. Azad edecek köle bulamayann,

ailesiyle temastan önce iki ay birbiri peinden oruç tutmas gerekir. Buna

1

Mücâdele Sur. 1

3

Abd b. Humeyd, Muntehab (1512), Buhârî (7386), Nesâî S. el-Kübra (1157), bn Mâce

(188), Tahrîc Ahâdîsi'l-Keâfta (3/425) geçtii üzere bn Merdûye ve Beyhakî (7/332).

Sahîh hadistir (Bakn: Elbânî, Sahîh Sünen bn Mâce, 155).
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gücü yetmeyen, altm dükünü doyurur. Bu kolaylk, Allah'a ve

Peygamberine inanm olmanzdan ötürüdür; bunlar, Allah'n koyduu

snrlardr; inkâr edenler için can yakc azap vardr* âyetleri ile indi.” Havle

binti Sa'lebe’nin kocas da Evs b. es-Sâmit idi .”
1

bn Ebî Hatim ve el-Esmâ ve's-Sfat'ta Beyhakî'nin bildirdiine göre Ebû

Yezîd der ki: Havle adnda bir kadn baz kiilerle beraber giden Ömer b. el-

Hattâb' durdurdu. Ömer de durup ona yaklat, ban ona doru edi ve

ellerini omuzlanna koydu. Kadn diyeceklerini deyip cevabn aldktan sonra

da çekip gitti. Bir kii: “Ey müminlerin emîri! Kureyli kiileri bu yal kadn için

mi beklettin?” dedi. Bunun üzerine Ömer: “Yazk sana, bu kadnn kim

olduunu biliyor musun?” deyince, o: “Hayr” dedi. Ömer “Bu, Allah’n

ikâyetini yedi sema üstünden iittii kadndr. Bu, Havle binti Sa'lebe'dir.

Vallahi, geceye kadar yanmdan aynlmasayd, o, ihtiyacn giderinceye kadar

yanndan aynlmazdm” dedi .

2

Târih'te Buhârî ve bn Merdûye, Sumâme b. Hazn’dan bildirir Ömer b. el-

Hattâb merkebine binmi giderken bir kadn onunla karlat ve: “Ey Ömer!

Dur!” deyip kendisine ar eyler söyledi. Bir kii: “Ey müminlerin emîri! Bu

gün gibisini görmedim” dedi. Ömer “Allah onu dinlemi ve hakknda «Allah,

kocas hakknda seninle tartan ve Allah'a ikâyette bulunan kadnn

sözünü iitmitir ...»

3

âyetini indirmiken, onu dinlemekten beni alkoyacak

ey nedir?” dedi/

Ahmed, Ebû Dâvud, bnu'l-Münzir, Taberânî, bn Merdûye ve Beyhakî'nin

Yusuf b. Abdillah b. Selâm vastasyla bildirdiine göre Havle binti Sa'lebe

öyle anlatt: Vallahi, Allah, Mücâdele Sûresinin ban ben ve Evs b. es-Sâmit

hakknda indirdi. Ben onun ei idim, o yalanm ve kötü huylu olmutu. Bir

gün yanma girdi ve ona bir ey dantm. Bunun üzerine o öfkelenerek: “Sen

bana annemin srt gibisin” dedi. Sonra çkp gitti ve kavmi arasnda bir süre

1 bn Mâce (2063), bn Kesîr Tefsir 'de (8/60) geçtii üzere bn Ebî Hatim, Hâkim

(2/481, "sahih") ve Beyhakî (7/382). Sahih hadistir (Bakn: Elbânî, Sahih Sünen bn Mâce,

1678). bn Hacer: "Mücâdele kssas ve bu sûreye bu ismin verilmesi konusunda gelen en

sahîh rivayet budur" dedi.

1

bn Kesîr Tefsîr'de (8/60, 61) geçtii üzere bn Ebî Hatim ve Beyhakî (886). bn Kesîr:

"Bu rivayet Ebû Yezîd ve Ömer b. el-Hattâb arasnda kopukluk olan bir rivayettir" dedi.

3 Mücâdele Sur. 1

4
Buhâri (7/245).



278 -3 Mücâdele Sûresi fi-

oturdu. Sonra tekrar yanma geldi. Kendisiyle beraber olmam istiyordu. Ona:

"Hayr, Huveyle’nin can elinde olana yemin olsun ki, sen, bu dediklerinden

sonra, Allah ve Resulü bu konuda hüküm verinceye kadar benim'e

olamazsn" dedim. Sonra Resûlullah'a (»iiai'ahu aleyhi «aHien-) gelerek ona durumu

anlattm. Daha oradan ayrlmamtm ki hakkmda Kurbân indi. Yine önceden

olduu gibi vahiy geldiinde Resûlullah' (salieliahu aleyhi vesdlem) bürüyen ey bürüdü,

sonra onu brakt. Bunun üzerine bana: "Ey Havle! Allah senin ve arkadan

(ein) hakknda âyet indirdi" buyurdu ve: "Allah, kocas hakknda seninle

tartan ve Allah'a ikâyette bulunan kadnn sözünü iitmitir. Allah, sizin

sürdürdüünüz konumay iitmekteydi. üphesiz Allah hakkyla iitendir,

hakkyla görendir... Azad edecek köle bulamayann, ailesiyle temastan

önce iki ay birbiri peinden oruç tutmas gerekir. Buna gücü yetmeyen,

altm dükünü doyurur. Bu kolaylk, Allah'a ve Peygamberine inanm
olmanzdan ötürüdür; bunlar, Allah'n koyduu snrlardr; inkar edenler

için can yakc azap vardr"' âyetlerini okudu. Sonra:
"Ona bir köle az t

etmesini söyle" buyurunca: "Ya Resûlallah! Onun azat edecek kölesi yoktur”

dedim. Resûlullah (saiiaüahu aleyh. mallan): "O zaman iki ay ard arda oruç tutsu "

buyurdu. Ben: "Vallahi, o, oruç tutamayacak kadar yal biridir” dedin.

Bunun üzerine Resûlullah (saiiaOahu aleyhi veseiiem): "O zaman altm kiiye bir vesuk

(bir deve yükü) hurma yedirsin" buyurdu. Ben: "Vallahi, bu da onun yannda

yoktur” deyince: "O zaman ona bir zembil hurma vererek yardmda

bulunuruz" buyurdu. Ben de: “Ya Resûlallah! Ben de ona bir zembil hurma

verip yardmda bulunacam” dedim. Hz. Peygamber (saiiaiiahu aleyh vesellem):
“sabet

ettin ve güzel bir ey yaptn. Git ve bununla onun yerine tasaddukta bulun.

Amcan oluna (eine) hayrl eyler tavsiye et" buyurdu. Ben de öyle yaptm.'

Saîd b. Mansûr, bn Merdûye ve Beyhakî’nin Atâ b. Yesâridan bildirdiine

göre Evs b. es-Sâmit elerinden Havle binti Sa'lebe ile zhar yapmt. Ei

Resûlullah'a (uiUahu aleyhi vesellem) gelip durumu bildirince: "Kadnlardan zhâr ile

ayrlmak isteyip de sonra söylediklerinden dönenlerin karlaryla temas

etmeden önce bir köleyi hürriyete kavuturmalar gerekir ..."3 âyeti indi.

1

Mücâdele Sur. 1- 4
2 Ahmed 45/300 (27319), Ebû Dâvud (2214- 2215), Taberân (616), 24/247, 248 (633,

634) ve Beyhakî (7/391, 392). Sahih hadistir (Bakn: Elbânî, Sahih Sünen Ebî Dâoud, 1934,

1935).

3 Mücâdele Sur. 3
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Resûlullah (seiiaiiahu aleyhi «seiiem), Evs b. es-Sâmit'in eine:
"Ona bir köle azat

etmesini söyle" buyurdu. Havle: “Ya Resûlallah! Sana Kur'ân' verene yemin

olsun ki, ancak ona acyarak geldim. Onun hizmetini ben görmekteyim.

Vallahi onun yannda köle yoktur. Köle satn alacak bir varl da yoktur”

dedi. Bunun üzerine daha kendisi evin yannda iken bu âyet indi. Resûlullah

(saiieiiahu aleyhi »esdlem): “Ona: "ki ay ard arda oruç tutmasn söyle

"

buyurdu. Havle:

“Sana Kur'ân’ verene yemin olsun ki, buna güç yetiremez” dedi. Resûlullah

Csatiaiiahu aleyhi reseiiem): "O zaman ona, altm miskine sadaka vermesini söyle”

buyurdu. Havle: “Ya Resûlallah! Onun sadaka verecek bir eyi yoktur”

deyince, Resûlullah (sBiiaiiehu Bieyh veseiiem): "Ensâr'dan filan kiinin yanna gitsin. O
kii bana yannda yarm vesak (yarm deve yükü) hurma olduunu ve bunu

tasadduk etmek istediini söylemiti. Onu bu kiiden alsn ve onunla altm

miskine tasdaddukta bulunsun " buyurdu.
1

Abd b. Humeyd, bnu'l-Münzir, Hâkim, bn Merdûye ve Beyhakî'nin

Sünende Hz. Âie’den bildirdiine göre Havle, Evs b. es-Sâmit’in eiydi. Evs

b. es-Sâmit’in hafif bir delilii vard. Bu delilii tutunca hanmna zhar

yapard. Yüce Allah zhar kefâretini onun hakknda indirdi.
2

Nehhâs, bn Merdûye ve Beyhakî’nin krime vastasyla bildirdiine göre

bn Abbâs der ki: Cahiliye zamannda kii hanmna: “Sen bana annemin srt

gibisin” dedii zaman artk ei kendisi için haram olurdu. slam’da da ilk zhar

yapan kii Evs’tir. O, amcas kz Havle binti Huveylid ile evliydi. O zhar

ettikten sonra piman olarak: “Senin artk bana haram olduunu

düünüyorum. PeygamberJ
e(sBiB8hjBEyhivesBlem) git ve bu durumu kendisine sor”

dedi. Bunun üzerine Resûlullah’a (saiiaiiahu aleyhi veseiiem) gitti ve yannda saçlann

tarayan birini gördü. Resûlullah’a (uHaiihu aleyhi veseiiem) durumu bildirince.

Resûlullah {sBiaiiahu aleyhi «seM: "Ey Havle! Senin durumun hakknda bize bir vahiy

inmedi" buyurdu. Allah bu âyeti Hz. Peygamber'e indirince: "Ey Havle!

Müjdeler olsun sana " buyurdu. Havle: “Hayrdr” deyince. Resûlullah MaMu

aleyhi vetsiem): "Hayrdr" buyurdu ve: "Allah, kocas hakknda seninle tartan

ve Allah'a ikâyette bulunan kadnn sözünü iitmitir. Allah, sizin

sürdürdüünüz konumay iitmekteydi. üphesiz Allah hakkyla iitendir,

hakkyla görendir... Azad edecek köle bulamayann, ailesiyle temastan

önce ki ay birbiri peinden oruç tutmas gerekir. Buna gücü yetmeyen,

1

Beyhakî (7/389, 390). Beyhakî: "Bu mürsel bir hadistir" dedi.
1
Hâkim (2/481, ’sahîh') ve Beyhakî (7/382).
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altm dükünü doyurur. Bu kolaylk, Allah'a ve Peygamberine inanm
olmanzdan ötürüdür; bunlar, Allah'n koyduu snrlardr; inkar edenler

için can yakc azap vardr"
1

âyetlerini okudu.
2

bn Merdûye'nin bn Abbâs’tan bildirdiine göre Havle -veya Huveyle- Hz.

Peygamber'e (seiiBiiahu eiyhi vaseiiem) gelerek: "Ya Resûlallah! Kocam bana zhar

yapt" dedi. Resûlullah (ssMiahu aleyhi «seiiem): "Ona haram olduunu düünüyorum "

buyurdu. Havle: "Muhtaç olma durumumu Allah’a ikayet ediyorum" dedi.

Bunun üzerine Allah: "Allah, kocas hakknda seninle tartan ve Allah'a

ikâyette bulunan kadnn sözünü iitmitir. Allah, sizin sürdürdüünüz

konumay iitmekteydi. üphesiz Allah hakkyla iitendir, hakkyla

görendir
"3

âyetini indirdi.

bn Merdûye'nin bildirdiine göre bn Abbâs der ki: "Allah’n Kuriân’da

indirmi olduu: "Allah, kocas hakknda seninle tartan ve Allah'a

ikâyette bulunan kadnn sözünü iitmitir ..."4 âyeti, Allah katnda Havle'yi

yaratmadan önce yazldr. Eer Havle kocasyla mücadele etmeseydi bu âyet

olmayacakt. Ancak öyle yapmas Allah'n kendisini yaratmadan önce bunu

takdir etmi olmasyd."

bn Merdûye'nin bildirdiine göre bn Abbâs: "Allah, kocas hakknda

seninle tartan ve Allah'a ikâyette bulunan kadnn sözünü iitmitir..."5

buyruunu açklarken öyle dedi: Burada Ensâr'dan Havle kastedilmektedir.

Kocas kendisine zhar yapp: "Sen bana annemin srt gibisin" dedi. Bunun

üzerine Havle, Resûlullah'a (saiiaiiahu aleyhi veseiiem) gidip: "Kocam benimle, ben

kendisi için en sevgili kii iken evlendi. Ancak büyüyüp yalandmda bana:

"Sen bana annemin srt gibisin” dedi ve beni bakalanna muhtaç bir ekilde

brakt. Ya Resûlallah! Eer bu konuda bir ruhsat bulsan da bizi birletirsen”

dedi. Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi veseiiarr): " Vallahi senin bu meselen hakknda u ana

kadar bana bir vahiy gelmedi. Sen evine dön, eer bu konuda bir vahiy gelirse

sana haber veririm" buyurdu. Havle evine geri döndü. Allah bu konuda

Havle’nin ve kocasnn birleme ruhsat olan: "Allah, kocas hakknda seninle

tartan ve Allah'a ikâyette bulunan kadnn sözünü iitmitir. Allah, sizin

1

Mücâdele Sur. 1-4
2
Nehhâs (sh. 700) ve Beyhakî (7/382, 383).

3 Mücâdele Sur. 1

4 Mücâdele Sur. 1

5 Mücâdele Sur. 1
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sürdürdüünüz konumay iitmekteydi. üphesiz Allah hakkyla iitendir,

hakkyla görendir... Azad edecek köle bulamayann, ailesiyle temastan

önce iki ay birbiri peinden oruç tutmas gerekir. Buna gücü yetmeyen,

altm dükünü doyurur. Bu kolaylk, Allah'a ve Peygamberine inanm

olmanzdan ötürüdür; bunlar, Allah'n koyduu snrlardr; inkar edenler

için can yakc azap vardr"
1

âyetlerini Resûlullah'a (uiialithu aleyhi mailem) indirdi.

Resûlullah (saNallahu aleyh, vesaliem), Havle'nin kocasn çartp: "Bir köle azat etmeye

gücün yeter mi?" diye sordu. Adam: “Bir köle azat edersem bütün malm gitti

demektir. Köle pahal benim malm ise azdr" karln verdi. Bunun üzerine

Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi veseiiem): "ki ay ard arda oruç tutmaya gücün yeter mi?"

diye sorunca: “Vallahi, eer günde üç defa yemek yemesem gözlerim zayf

düerdi" dedi. Resûlullah (saiiaOahu aleyh, mellem):
"Altm miskine yemek yedirme

imkânn var mdr?" diye sorunca da: “Hayr vallahi, ancak bana yardmc

olursan buna güç yetirebilirim" dedi. Bunun üzerine Resûlullah (sBiaiiahu aleyhi

mellem): “Ben sana on be ölçek (hurma) vererek yardmc olacam " buyurdu.

bn Merdûye'nin Enes’ten bildirdiine göre Evs b. es-Sâmit, ei Havle binti

Sa'lebe'ye zhar yapmt. Havle bu durumu Resûlullah'a (selietluhu aleyhi vesellem)

ikayette bulunup: “Ben yalanp kemiklerim incelince kocam bana zhar

yapt” dedi. Bunun üzerine Yüce Allah zhar âyetini indirdi. Resûlullah MaiiaKu

aleyhi veselM, Evs'e: "Bir köle azat et" buyurdu. Evs: “Buna gücüm yetmez"

karln verdi. Resûlullah (sBiiaiiahu aleyhi vesellem): "O zaman iki ay ard arda oruç tut"

buyurunca: “Ben eer günde üç defa yemek yemezsem gözlerim zayf

düeri' dedi. Resûlullah Maliahu aleyhi vesellem): "O zaman altm miskine yemek

yedir" buyurunca: “Ancak bana yardmc olursan buna güç yetirebilirim"

karln verdi. Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi vesellem) on be ölçek (hurma) getirtti ve

kendisine verdi. Bu ekilde de Allah, Evs'i eiyle bir araya getirdi.

2

bn Merdûye'nin bildirdiine göre a'bî der ki: “Kocas ile mücâdele eden

kadn Havle binti's-Sâmit'tir. Annesi ise, Allah'n hakknda: "...Cariyelerinizi

fuha zorlamayn ..."5 âyetini indirmi olduu Abdullah b. Ubey'in azatls

Muâze'dir.

Abd b. Humeyd ve bn Merdûye'nin bildirdiine göre Muhammed b. îrîn

1

Mücâdele Sur. 1-4
2
Fethu'l-Bâri'de (13/374) geçtii üzere bn Merdûye.

3 Nûr Sur. 33
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der ki: slam'da ilkzhar eden kii Havle'nin kocasdr. Havle, Hz. Peygamber'e

gelip: “Kocam bana zhar yapt” dedi ve ihtiyaç sahibi biri olmas durumunu

Allah'a ikayette bulundu. Bunun üzerine Hz. Peygamber: "Bu konuda bana

bir vahiy gelmedi" buyurdu. Havle: “Ben nereye gideyim Ya Resûlallah!

Kocam bana zhar yapt” dedi. O böyle derken vahiy geldi ve: "Allah, kocas

hakknda seninle tartan ve Allah'a ikâyette bulunan kadnn sözünü

iitmitir. Allah, sizin sürdürdüünüz konumay iitmekteydi. üphesiz

Allah hakkyla iitendir, hakkyla görendir. çinizde karlarn zhar yapanlar

bilsinler ki, karlar anneleri deildir; anneleri ancak, onlar douranlardr.

Dorusu söyledikleri kötü ve aslsz bir sözdür. Allah üphesiz affedendir,

balayandr. Kadnlardan zhâr ile ayrlmak isteyip de sonra

söylediklerinden dönenlerin karlaryla temas etmeden önce bir köleyi

hürriyete kavuturmalar gerekir ..."
1

âyetleri indi. Sonra vahiy durdu ve

Resûlullah (sBiaiiahu «leyh yesbM, Havle'ye giderek bu âyetleri kendisine okudu.

Havle: “Kocamn azat edecek kölesi yoktur" deyince, Hz. Peygamber (saiiaiahu

rfayhimeiiem) "O zaman o sana haramdr" buyurdu. Havle bu durumda iken vahiy

geldi ve: "Azad edecek köle bulamayann, ailesiyle temastan önce iki ay

birbiri peinden oruç tutmas gerekir ..."
2 buyruu indi. Sonra vahiy durdu

ve Resûlullah (saiiaiiahu aleyh; veseiiem) yine Havle'ye giderek bu âyeti kendisine okudu.

Havle: “Kocam bir gün bile oruç tutmaya güç yetiremez" dedi. Hz.

Peygamber (uHsfehu Bayhî veseiiem) "O zaman o sana haramdr" buyurdu. Havle yine

bu durumda iken vahiy geldi ve: "Buna gücü yetmeyen, altm dükünü

doyurur..."3 buyruu indi. Resûlullah (ufaiiahu ateytu ««lam) bir daha Havle'ye

giderek bu âyeti kendisine okudu. Havle: “Ya Resûlallah! Kocamn bunu

yapacak durumu yoktur” deyince, Resûlullah (saiiufl Bhu aleyhi vasBilem): "Biz ona (maddi

olaak) yardmc olacaz" buyurdu.

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Atâ el-Horasânî: "Resûlullah (saiuiahu rieyhi

«kim, ona on be ölçek (hurma) vererek yardmc oldu” dedi.

Abd b. Humeyd’in Ebû Yezîd el-Medenî'den bildirdiine göre bir kadn

yarm vesak arpa getirmi ve Resûlullah ta (sbIIbüJuj ai B ,h veseiiem) bunu Evs'e

vermiti. Hz. Peygamber Mailahu aleyhi «seiiem), Evs'e her bir ölçek buday yerine iki

ölçek arpa verdi.

1

Mücâdele Sur. 1-3
2
Mücâdele Sur. 4

3 Mücâdele Sur. 4
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Abd b. Humeyd'in Abdurrahman b. Ebî Leyla'dan bildirdiine göre Hz.

Peygamber (saMiahu aleyhi vcHiiem}, Evs'e on be ölçek arpa vererek maddi olarak

yardm etmitir.

Abd b. Humeyd'in Hasan(- Basrî)'den bildirdiine göre Hz. Peygamber

(saiidUm aleyhi meiiem) zamannda bir kii hanmna zhar yapmt. O zaman zhar

yapmak talaktan daha ar bir ey ve haramlarn en an idi. Kii zhar yapt
zaman hanm ona asla geri dönemezdi. Havle, Hz. Peygamber'e (sbIIbIIbHu aleyhi

«sallan) gelip: "Ya Resûlallah! Kocam ve çocuumun babas olan eim bana

zhar yapt. Onun beni brakmasndan sonra ne kadar sknt çektiimi ancak

Allah bilir" dedi. Hz. Peygamber (sdlaitahu aleyhi mailem): "O diyeceini demi"

buyurdu. Havle: "Ben ne yapaym?" dedi ve Allah'a dua edip ikayette

bulundu. Bunun üzerine Yüce Allah: "Allah, kocas hakknda seninle tartan

ve Allah'a ikâyette bulunan kadnn sözünü iitmitir. Allah, sizin

sürdürdüünüz konumay iitmekteydi. üphesiz Allah hakkyla iitendir,

hakkyla görendir"’ âyetini indirdi. Resûlullah (nibiishu aleyhi meltem), Havle'nin

kocasn çartt ve ona:
"
Bir köle azat et" buyurdu. Adam: "Yeryüzünde sahip

olduum bir köle yoktur" dedi. Resûlullah (sailallahu aleyhi meltem): "ki ay ard arda

oruç tutabilir misin?" diye sorunca: "Ya Resûlallah! Ben yalandm ve ben de

ba dönmesi vardr. Günde birkaç defa yemek yemezsem bam döner ve

düecek olurum" dedi. Resûlullah (sailallahu aleyhi veseiiem):
"Altm miskine yemek

yedirebilir misin?" diye sorunca da: "Vallahi, öyle bir eye gücüm yoktur"

karln verdi. Bunun üzerine Resûlullah (sailallahu aleyhi meltem): "O zaman sana

yardma olacaz

"

buyurdu.

Abd b. Humeyd, krime'den bildirir Ubâde b. es-Sâmit'in kzkardei

kendisine zhar yapan eini ikayet için Resûlullah'a (sailallahu aleyhi mailem) gelmiti.

Bir kadn da Resûlullah'n (sailallahu aleyhi meiiem) bandaki bitleri ayklyordu. —Veya

ravi: "Saçlanna ya sürmekteydi" dedi— Hz. Peygamber (sailallahu aleyhi veseltem)

baklann semaya dikti. Resûlullah'n (sailallahu aleyhi meltem) bandaki bitleri seçen

kadn Ubâde b. es-Sâmit'in ei Havle binti Sa'lebe'ye: "Sakin olmaz msn ey

Havle? Resûlullah'n Mai^u aleyh, melem) semaya baktn görüyorsun" dedi.

Allah, Havle hakknda: "Allah, kocas hakknda seninle tartan ve Allah'a

ikâyette bulunan kadnn sözünü iitmitir ..."
2 buyruunu indirdi.

Resûlullah (saöaiiahu aleyh» mM, Evs’e bir köle azat etmesini söyledi. O: "Kölem

1

Mücâdele Sur. 1

2

Mücâdele Sur. 1
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yoktur” cevabn verdi. Resûlullah («Haflshu aleyhi maiter) iki ay ard arda oruç

tutmasn söyleyince: "Buna güç yetiremem, ben günde üç defa yemek

yemezsem çok zor durumlara düerim” karln verdi. Resûlullah (Misiiahu Heyh

vBSBiiBmj:
"Altm miskine yemek yedir" buyurunca: "Öyle bir imkânm yoktur”

dedi. Bunun üzerine Hz. Peygamber (seiiaiiBhu aleyhi vasaiiem) bir miktar hurma getirip:

"
Bunu al ve taksim et" buyurdu. O: "Bu iki da arasnda benden daha fakir

kimse yoktur” deyince de: "O zaman bunu sen ve ailen yiyin" buyurdu.

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Yezîd b. Zeyd el-Hemdânî: "Allah,

kocas hakknda seninle tartan ve Allah'a ikâyette bulunan kadnn
sözünü iitmitir ..."

1 buyruunu açklarken öyle dedi: Bu kii Havle binti's-

Sâmit'tir. Hasta olan kocas onu çannca ona cevap vermedi ve yanma

gelmekte gecikti. Bunun üzerine o: "Sen bana annemin srt gibisin” dedi.

Havle bu durumdan dolay Hz. Peygamber'in [uiialahu aleyhi «seM yanna gidince:

"Kadnlardan zhâr ile ayrlmak isteyip de sonra söylediklerinden

dönenlerin karlaryla temas etmeden önce bir köleyi hürriyete

kavuturmalar gerekir..."
2 buyruu indi. Hz. Peygamber (»isiiaiu aleyhi veseliam),

Havle'nin kocasna: "Bir köle azat et" buyurdu. O: "Kölem yoktur” cevabn

verdi. Hz. Peygamber (sailallahu aleyhi ^aseiiem): "ki ay ard arda oruç tut" buyurunca:

"Buna güç yetiremem” karln verdi. Hz. Peygamber («iaiMu aleyhi veseiiem):

"Altm miskine yemek yedir" buyurunca: "Vallahi, öyle bir imkânm yoktur.

Ancak bana yardm edersen o baka” dedi. Bunun üzerine Hz. Peygamber

(udiaiiehu aleyhi meHem) ona on be ölçek (hurma) verdi. O: "Vallahi Medine'de buna

benden daha fazla ihtiyac olan kimse yoktur” deyince, Hz. Peygamber (saiMahu

aleyhi veseiiBm): “O zaman bunu sen ve ailen yiyin" buyurdu.

ibn Sa’d'n bildirdiine göre mrân b. Ebî Enes der ki: slam'da ilk zlar

yapan kii Evs b. es-Sâmit’tir. Onda biraz delilik vard ve ara sra akl bama

gelirdi. Bu kii akl banda iken ei Havle binti Sa'lebe’ye öfkelenerek: "Sen

bana annemin srt gibisin” dedi. Sonra bu dediine piman olarak: "Ancak

bana haram olduunu görüyorum” dedi. Ei: "Sen talak zikretmedin”

diyerek Hz. Peygamber'e (uiyahu aleyh «hüm gidip kocasnn dediklerini söyledi.

Bu konuda Resûlullah (sdhiiahu aleyhi yeseiiem) ile mücadele etti. Sonra: "Allahm!

Yalnzlmn zorluunu ve beni brakmasnn acsn sana ikayette

bulunuyorum” dedi. Hz. Âie: "Ben ve evde bulunanlar bulunduu durumdan

' Mücâdele Sur. 1

2
Mücâdele Sur. 3
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dolay ona acdk ve aladk" dedi. Bunun üzerine ResûluUah'a (saiiaiiahu aieyh «eseiism)

vahiy indi ve Hz. Peygamber (aiyahu «Mi ™««m) rahatlayp tebessüm ederek: "Ey

Havle! Allah senin ve kocan hakknda: «Allah, kocas hakknda seninle

tartan ve Allah'a ikâyette bulunan kadnn sözünü iitmitir»
1

âyetini

indirdi

"

dedi. Sonra:
"
Kocana bir köle azat etmesini söyle

"

buyurdu. Havle:

"Öyle bir imkan yoktur" deyince:
"
ki ay ard arda oruç tutmasn söyle

"

buyurdu. Havle: "Buna güç yetiremez” deyince: "O zaman altm miskine

yemek yedirmesini söyle" buyurdu. Havle: "Onu da nereden bulacak?"

deyince, Resûlullah {saiiaiiahu aleyhi veseiiem): "Ona, Ümmü'l-Münzir binti Kays'n

yanna gidip yarm vesak hurma almasn ve altm miskine tasaddukta

bulunmasn söyle" buyurdu. Havle, Evs’in yanna dönünce, Evs: "Resûlullah

{nttaiahu aleyhi rtediem) sana ne dedi" diye sordu. Havle: "Hayrl eyler dedi ve seni

knad" karln verdi. Sonra ona durumu anlatt. Bunun üzerine Evs:

"Ümmü'l-Münziriin yanna gitti ve söz konusu hurmay alp her miskine iki

müd yedirmeye balad .

2

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Ebû Klâbe: "Cahiliye zamannda talak,

zhar yapmak ve yemin etmek idi. Bu konuda da Allah iitmi olduun âyetleri

indirdi” dedi.

Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd ve bnu'l-Münziriin bildirdiine göre

Katâde: "foji Jyüi > ^{i
"3 buyruunu açklarken: "Âyetteki zûr

ifadesi yalan mânâsndadr” dedi .

4

bnu’l-Münzir ve Beyhakî'nin Sünen 'de bildirdiine göre bn Abbâs:

"Kadnlardan zhâr ile ayrlmak isteyip de sonra söylediklerinden

dönenler ..."5 buyruunu açklarken öyle dedi: "Burada, hanmna: «Sen

bana annemin srt gibisin» diyen kii kastedilmektedir. Kiinin öyle dedikten

sonra ne nikahla, ne de baka bir eyle hanmna yaklamas helal deildir.

Ancak bir köle ezat ettii zaman hanmna yaklaabilir. Eer buna gücü

yetmezse hanmna el sürmeden önce ard arda iki ay oruç tutar." -el sürmek

le cinsel ilikide bulunmak mânâsndadr— "Eer buna da gücü yetmezse

altm miskini doyurur. Eer kii hanmna: «Sen filan eyi yaparsan bana

1

Mücâdele Sur. 1

2 bn Sa'd (3/547).

3 Hadîd Sur. 2

4 Abdurrezzâk (2/278).

5 Hadîd Sur. 3
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annemin srt gibisin» derse, hanm o eyi yapana kadar zhar olmaz. Yapt
zaman da kii kefâret ödemeden ona yaklaamaz. Zhar da talak deildir.

1

Abdurrezzâk ve bnu'l-Münzir’in bildirdiine göre Katâde: 'Sonra

söylediklerinden dönenler..."
1 buyruunu açklarken: “Burada zhar ettikten

sonra hanmyla beraber olmak isteyenler kastedilmektedir" dedi .

3

Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Tâvûs:

"Sonra söylediklerinden dönenler..."4 buyruunu açklarken: “Burada zhar

ettikten sonra hanmyla cinsel ilikide bulunmak isteyenler

kastedilmektedir" dedi .

5

bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Tâvûs: “Kii zhar, münker ve yalanla

konutuu zaman hanm art koulan eyi yapsa da, yapmasa da bu kiinin

kefâret ödemesi vacip olur" dedi.

Abdurrezzâk'n bildirdiine göre Tâvûs: “Cahiliye ahalisinin talak zhar idi.

slam zamannda hanmn boamak isteyen biri zhar yapt ve Allah kefâret

âyetini indirdi" dedi .

6

Abdurrezzâk ve Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Atâ'ya: "Temas

etmeden önce ..."7 buyruunun açklamas sorulunca: “Burada cinsel iliki

kastedilmektedir" dedi.®

Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre Mücâhid: “Yemin kefâretinde olduu

gibi her miskine iki müd verilir" dedi.

bnu’l-Münzir’in bildirdiine göre Ebû Hureyre: "Üç eyin kefâretinde

birer müd verilir. Bunlar yemin, oruç ve zhar kefaretidir" dedi.

bnu’l-Münzir’in Ebû Hureyre’den bildirdiine göre Hz. Peygamber (saiuilshu

Bieyht veseiiem), Ramazan aynda ailesiyle birleen bir kiiye zharda olduu gibi

kefâret ödemesini emretti .

9

' Beyha kî (7/383).

1

Hadîd Sur. 3

3 Abdurrezzâk (2/277), Musannef (11477).

4 Hadîd Sur. 3

5 Abdurrezzâk (2/278).

6
Abdurrezzâk (11479).

7 Hadîd Sur. 3
8
Abdurrezzâk (1 1493).

9 Müslim (1111).
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Abdurrezzâk'n bildirdiine göre Atâ, Zührî ve Katâde: “Zhar yapan

kiinin köle azat etmesi veya oruç tutmas veya altm miskine yemek

yedirmesi cinsel ilikide bulunmadan öncedir” dediler.'

Taberânî'nin bildirdiine göre bn Abbâs der ki: Cahiliye zamannda zhar,

kadnlan elerine haram klard. slam'da ilk zhar yapan kii Evs b. es-

Sâmit’tir. Ei de Havle binti Huveylid idi. Evs b. es-Sâmit de zayf bir kii, ei

ise sert ve kat biri idi. Evs zhar yapnca eine: “Senin bana haram olduunu

düünüyorum. Hz. Peygamber’e (uUrfehu aleyhi vesellem) git, belki seni bana

döndürecek bir ey bulur” dedi. Havle, Resûlullah'a (saioiiahu aleyhi «seiM gidince

Evs oturup kendisini beklemeye balad. Havle Hz. Peygamber'e (sallallahu aleyhi

veseiiem) gittiinde bir tarayc Resûlullah'n (sallallahu aleyhi vesEllem) saçlarn

taramaktayd. O: “Ya Resûlallah! Evs b. es-Sâmit'in görü zayfln ve

iktidarda güçsüzlüünü biliyorsun. Ya Resûlallah! O bana zhar yapm
bulunmaktadr. Beni ona döndürecek bir ey bulsan” dedi. Bunun üzerine

Resûlullah (sallallahu aleyhi meiiem): "Ey Havle! Senin bu durumun hakknda bana bir

vahiy gelmedi. Eer bu konuda bir vahiy gelirse sana bildiririm
"
buyurdu.

Tarayc Resûlullah'n (sallallahu Biayhi mailem) bann bir tarafn bitirip dier taraf

taramaya balayaca srada Yüce Allah vahiy indirdi. - Resûlullah'a (sbIIbIIbIhj aleyhi

reseiiem) vahiy indii zaman belli olacak bir ekilde yüzünün rengi deiirdi.

Vahiy inmesi bittii zaman da yüzü önceki gibi beyaz olur ve anlatmaya

balard- Tarayc: “Ey Havle! Sanrm u anda Resûlullah’a (ssllallahu aleyhi vEsellem)

senin hakknda vahiy gelmektedir” dedi. Havle'nin üzerine bir korku çöktü

ve: “Allahm, sana snyorum, hakkmda hayrl bir ey indir. Zira elçinden

hayrdan baka bir ey beklemiyorum” dedi. Vahyin inmesi bitip Resûlullah

(sallallahu aleyhi vesellem) rahatlaynca: "Ey Havle! Allah, senin ve ein hakknda âyet

indirdi
"
buyurdu. Sonra: “Allah, kocas hakknda seninle tartan ve Allah'a

ikâyette bulunan kadnn sözünü iitmitir. Allah, sizin sürdürdüünüz

konumay iitmekteydi. üphesiz Allah hakkyla iitendir, hakkyla

görendir. çinizde karlarn zhar yapanlar bilsinler ki, karlar anneleri

deildir; anneleri ancak, onlar douranlardr. Dorusu söyledikleri kötü

ve aslsz bir sözdür. Allah üphesiz affedendir, balayandr. Kadnlardan

zhâr ile ayrlmak isteyip de sonra söylediklerinden dönenlerin karlaryla

temas etmeden önce bir köleyi hürriyete kavuturmalar gerekir. Size

1

Abdurrezzâk (11499, 11500).
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öütlenen budur. Allah, yaptklarnzdan haberi olandr. Azad edecek köle

bulamayann, ailesiyle temastan önce iki ay birbiri peinden oruç tutmas

gerekir
"1

âyetlerini okudu. Bunun üzerine Havle: "Ya Resûlallah! Vallahi,

onun benden, benim de ondan baka bir hizmetçisi yoktur" dedi. Resûlullah

(saiiaitahu aleyhi veseliem): "Azad edecek köle bulamayann, ailesiyle temastan önce

iki ay birbiri peinden oruç tutmas gerekir..."
2
buyurunca, Havle: "Vallahi

günde iki defa yemek yemezse gözleri görmez” dedi. Resûlullah (saiiaiiahL aleyhi

veseliem): "Buna gücü yetmeyen, altm dükünü doyurur..." 3 buyurdu. Havle:

"Vallahi, günlük sadece bir ukiyye yiyeceimiz vardr” deyince, Resûlullah

(sniisiiohu sicrh vetEitn): "O zaman filan kiiye gidip yarm vesak hurma alp miskinlere

datmasn ve seni geri döndürmesini söyle
"
buyurdu .

4

Abdurrezzâk’n Musannefte Ebû Seleme b. Abdirrahman vastasyla

bildirdiine göre Seleme b. Sahr el-Ensârî Ramazan ay bitene kadar eini

kendine annesinin srt gibi kld. Ei beslenip kilo alnca Ramazan ortasnda

onunla beraber oldu. Sonra bu ii çok büyüterek Hz. Peygamber'e (uMak aleyhi

veseliem) gitti. Resûlullah (saiidiahu alayhi veseliem):
"
Bir köle azat etme gücün var mdr?"

diye sorunca: "Hayr” dedi. "ki ay ard arda oruç tutabilir misin?" diye

sorunca, yine: "Hayr” dedi. Hz. Peygamber (saiiaiiahu aieytu «rM: "Altm miskine

yemek yedirebilir misin?" diye sorunca da, yine hayr cevabn verdi. Bunun

üzerine Hz. Peygamber (saiiaiiahu aleyhi nuiiam): "Ey Ferva binti Amr! Ona bir zembil

(hurma) ver de" -ki bir zembil, on be sa' veya on alt sa' alan bir ölçektir-

"onu altm miskine yedirsin" buyurdu. Evs: "Bendan daha fakir kimse var

mdr? Seni hak olarak gönderene yemin olsun ki, bu iki da arasnda buna

ailemden daha fazla ihtiyac olan yoktur” deyince, Resûlullah (nHallühu aleyhi vesilem)

güldü ve: "Bunlar al ve ailene git" buyurdu .

5

Abd b. Humeyd, bn Merdûye ve Sünen'de Beyhakî'nin bildirdiine göre

Ebu'l-Âliye der ki: Havle binti Duleyh, Ensâr'dan kötü huylu, gözleri zayf ve

fakir bir kiinin nikah altnda idi. Cahiliye zamannda kii hanmndan ayrlmak

istediinde: "Sen bana annemin srt gibisin” derdi. Havle baz eylerden

1

Hadîd Sur. 1- 3
2
Hadîd Sur. 4

3 Hadîd Sur. 4
4
Taberânî (11689). Heysemî, Mecmau'z-Zevâid'de (5/7) der ki: "snâdnda zayf olan

Ebu Hamza es-Sumâlî bulunmaktadr."
5 Abdurrezzâk, Musannef (11528).
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dolay onunla tartt ve kocas: "Sen bana annemin srt gibisin" dedi.

Havle'nin bir veya iki çocuu vard. Kocasnn öyle dediini iitince çocuklann

alp Resûlullah'n (sBiBiahu BByhi vBSBiem) yanna gitti. Hz. Peygamber (sallaiiahu aleyhi vBsellem),

Hz. Âie’nin yannda bann bir tarafn ykyordu. Yanlarna vanp: "Ya

Resülallah! Kocam fakir, gözleri zayf ve kötü huylu biridir. Onunla bir eyden

dolay tarttm ve bana: "Sen bana annemin srt gibisin" dedi. Ancak bunu

beni boama amacyla söylemedi" dedi. Hz. Peygamber (sdMMu Biyhi nssiisrn) ban
kaldrarak: "Ona haram olduundan baka bir ey bilmiyorum" buyurdu.

Havle boyun eerek: "Benim ve çocuklanmn bana geleni Allah'a ikayet

ediyorum” dedi. Hz. Âie, Resûlullah’n (saiieiiahu Biaytu «senem) bann öbür tarafn

ykamaya balaynca Havle de Hz. Âie ile öbür tarafa geçip ayn eyleri

söyledi ve: "Benim ondan bir veya iki çocuum var" dedi. Hz. Peygamber

(saiiBiiehu aleyhi »eseiiem) bir daha ban kaldrarak: "Ona haram olduundan baka bir

ey bilmiyorum" buyurdu.

Havle alayarak: "Benim ve çocuklanmn bana geleni Allah'a ikayet

ediyorum" dedi. Resûlullah'n (sallaiiahu efeyn* veseilcm) yüzü deimiti. Bunun üzerine

Hz. Âie, Havle’ye: "Geriye çekil" dedi. Havle geri çekilince Resûlullah (sallaiiahu

Beft resellem), Allah’n dilediince bir süre durduktan sonra vahiy kesildi. Sonra:

"Ey Âie! Kadn nerede?" diye sordu. Hz. Âie: "te buradadr" deyince,

Resûlullah Cselallshu eleyh vasaitam): "Onu çar" buyurdu. Hz. Âie, Havle'yi çarnca,

Hz. Peygamber Meiiahu aleyh «seiiem): "Git ve kocanla beraber geri gel" buyurdu.

Havle gitti ve ksa bir süre sonra geldi. Kocasn Hz. Peygamber’in (saMahu aleyh,

mailem) yanna soktu. Havle’nin kocas dedii gibi gözleri fazla görmeyen, fakir

ve huysuz biri idi. Hz. Peygamber MaHatu aleyhi veseiiem): "eytann errinden her eyi

iiten ve bilen Allah'a snrm. Rahman ve Rahim olan Allah'n adyla"

diyerek: "Allah, kocas hakknda seninle tartan ve Allah'a ikâyette

bulunan kadnn sözünü iitmitir. Allah, sizin sürdürdüünüz konumay
iitmekteydi. üphesiz Allah hakkyla iitendir, hakkyla görendir

"1

âyetini

okudu ve ona: "Bir köle azat edebilir misin?" diye sordu. Adam: "Hayr"

cevabn verince: "ki ay ard arda oruç tutabilir misin?" diye sordu. Adam:

"Seni hak olarak gönderene yemin olsun ki, eer günde bir, iki ve üç defa

yemek yemezsem baygnlk geçiririm" karln verdi. Hz. Peygamber (saiBiahu

aleyhi «seiien):
aAltm miskine yemek verebilir misin?" diye sorunca: "Hayr,

1

Hadîd Sur. 1



290 -3 Mücâdele Sûresi i-

ancak bana yardm edersen verebilirim” dedi. Bunun üzerine Resûlullah

(uHaNatu Bitifh reseiiem) ona maddi olarak yardm etti ve adam kefaretini ödedi.
1

Beyhakî’nin bildirdiine göre Mukâtil b. Hayyân der ki: Cahîliye zamannda

zhar yapmak ve yemin etmek talak yerine geçerdi. Allah yeminde (einden

ayr kalmaya) dört ay zaman verip zharda kefareti farz kld.

2

Saîd b. Mansûr ve Beyhakî'nin bildirdiine göre bn Abbâs: “Nikahtan

önce yaplan zhar ve talak hükümsüzdür” dedi. 5

Beyhakî’nin bildirdiine göre bn Abbâs: “Köleye zhar yaplmaz” dedi."

Beyhakî'nin Amr b. uayb'dan, onun da babasndan bildirdiine göre

dedesi: “Köleye zhar yaplmaz” dedi.5

Bezzâr, Taberânî, Hâkim, bn Merdûye ve Beyhakî'nin bildirdiine göre

bn Abbâs der ki: Bir kii Hz. Peygamber'e (saiiaiiahu aleyhi «selleri) gelerek: “Ben

eime zhar yaptm. Ancak Ay nda onun ayak bileziklerinin panltsn

gördüm ve ondan holandm. Kefaret ödemeden de onunla beraber oldum”

dedi. Hz. Peygamber (saiiaiiahu aleyhi veseilem): "Allah: «...Temas etmeden önce ...»
6

buyurmuyor mu?" deyince: “Ya Resûlallah! Artk yapm bulunmaktaym”

dedi. Bunun üzerine Resûlullah (sailaiiahu aleyhi veseilem): "Keffaret ödeyene kadar ona

dokunma" buyurdu.7

Abdurrezzâk, Ebû Dâvud, Tirmizî, Nesâî, bn Mâce, Hâkim ve Beyhakî'nin

krime vastasyla bn Abbâs’tan bildirdiine göre bir kii: “Ya Resûlallah! 3en

eime zhar yaptm ve kefâret ödemeden onunla beraber oldum” dedi.

Resûlullah (sailaiiahu aieyfi veseilem): "Seni bunu yapmaya götüren nedir?" diye sorunca,

bu kii: “Ay nda onun ayak bileziklerinin panltsn gördüm" cevabn

1

Fethu'l-Bâri'de (13/374) geçtii üzere bn Merdûye ve Beyhakî (7/384, 385).

2
Beyhakî (7/383).

3 Saîd b. Mansûr 1/252 (1022) ve Beyhakî (7/383).

4
Beyhakî (7/383).

s Beyhakî (7/383).

6
Hadîd Sur. 3

7 bn Kesîr Tefsîr'de (8/66) geçtii üzere Bezzâr, Hâkim (2/204), Taberânî (10887) ve

Beyhakî (7/386).
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verdi. Bunun üzerine Resûiullah (taiMahu aleyhi vndfan):
"
Allah'n sana emretmi

olduu eyi yerine getirmedikçe ona yaklama" buyurdu .

1

Abdurrezzâk, Ahmed, Abd b. Humeyd, Ebû Dâvud, Tirmizî bn Mâce,

Taberânî, Mu'cem'de Beavî, Hâkim ve Beyhakî’nin bildirdiine göre Seleme

b. Sahr el-Ensârî der ki: “Ben kadnlarla beraber kimsenin olamayaca kadar

ilikide bulunan bir kii idim. Ramazan ay gelince kanma yaklar ve

brakmaya güç yetiremeyip gün doana kadar bu ie devam ederim

korkusuyla Ramazan bitinceye kadar zhar yaptm. Bir gece bana hizmet

ederken vücudunun bir taraf açld ve ben de üzerine sçradm. Sabah olunca

kavmimin yanna gidip durumumu onlara anlattm. Onlara: “Bu durumu

Resûlullah'a (saiiiiahu aleyhi vesaiBm) bildirmek için benimle beraber gelin" deyince:

“Hayr vallahi, gitmeyiz. Bu konuda hakkmzda âyet inmesinden veya

Resûluilah'n Mallak aleyhi veteiiem) bize utanc üzerimizde kalacak bir ey
söylemesinden korkanz. Sen tek bana git ve istediini yap" dediler.

Bunun üzerine Resûlullah'a Mallak aleyhi «Mam) gittim ve durumumu anlattm.

Resûiullah Mallak aleyhi vesellem): "Bu ii sen mi yaphn ?" diye sorunca: “Evet ben

yaptm" dedim. Resûiullah (saiiaiiahu aleyhi vesellem) bir daha: "Bu ii sen mi yaptn?"

diye sorunca: “Evet ben yaptm" dedim. Hz. Peygamber (seiiaiiak aleyhi yasailam) yine:

"Bu ii sen mi yaptn?" diye sorunca, bir daha: "Evet ben yaptm ve

huzurundaym. Allah'n sana bildirmi olduu ekilde hakkmda hüküm kl,

ben buna sabrederim" dedim. Resûiullah Miaüak aleyh! mallan): "Bir köle azat et"

buyurunca elimle boynuma vurarak: "Seni hak olarak gönderene yemin

olsun ki, bundan baka bir eye sahip deilim” dedim. Resûiullah Mallak aleyhi

vesellem): "ki ay ard arda oruç tut" buyurunca: "Bama gelen eyde zaten

oruçtan dolay deil midir?" dedim. Resûiullah Miaiiahu aleyhi meiiem): "O zaman

altm miskine yemek yedir" buyurunca: “Seni hak olarak gönderene yemin

olsun ki, bu geceyi aç olarak geçirdik, yemeimiz yoktu" cevabn verdim.

Resûiullah (afafchu aleyh melen): "Züreyk oullarnn sadakasn toplayan kiiye

git ve toplad sadakay sana vermesini söyle. Ondan bir vesak’t altm miskine

yedirip gerisini kendine ve ailene ayr" buyurdu. Bunun üzerine kavmimin

yanna geri döndüm ve: "Sizin yannzda darlk ve kötü görü, Resûluilah'n

(sBBiiahu aleyhi vesellem) yannda ise bolluk ve bereket buldum. Resûiullah Mieiiahu aleyhi

Abdurrezzâk (11525), Ebû Dâvud (2223), Tirmizî (1199), Ncsâî (3457), bn Mâce

(2065), Hâkim (2/204) ve Beyhakî (7/386). Sahih hadistir (Bakn: Elbânî, Sahîh Sünen Ebî

Dâvud, 1943).
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vtnlltm) sadakalarnzn bana verilmesini emretti. Sadakalannz bana verin"

dedim.

Ravi: “Hal böyle olunca sadakalar ona verildi" dedi .

1

lü^î Aij^ ja cJ> US \j*S l I ö[
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"Allah'a ve Resulüne kar gelenler, kendilerinden

öncekilerin alçaltld gibi alçaltlacaklardr. Biz apaçk
âyetler indirmiizdir. Kâfirler için küçük düürücü bir azap
vardr. Allah onlarn hepsini dirilttii gün, kendilerine

ilediklerini haber verir; Allah onlar bir bir saymtr, fakat

kendileri unutmulardr. Allah her eye ahiddir. Göklerde

olanlan da, yerde olanlar da Allah'n bildiini bilmez

misin? Üç kiinin gizli bulunduu yerde dördüncü mutlaka

O'dur; be kiinin gizli bulunduu yerde altnclan mutlaka

O'dur; bunlardan az veya çok, ne olursa olsunlar nerede

bulunurlarsa bulunsunlar, mutlak onlarla beraberdir.

Sonra, kyamet günü, ilediklerini onlara haber verir.

Dorusu Allah her eyi bilendir." (Mücâdele Sur. 5-7)

Firyabî ve Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre Mücâhid: "osalâu
"2

ifadesini

açklarken: “Muhalafet etmek mânâsndadr" dedi .

3

1

Abdurrezzâk (11528), Ahmed 26/347- 350 (16421), Ebû Dâvud (2213), Tirmizî (3299,

"hasen"), bn Mâce (2062), Taberânî (6333), sâbe'de (3/150) geçtii üzere Beavî, Hakim

(2/203, "sahih") ve Beyhakî (7/390). Hasen hadistir (Bakn: Elbânî, Sahih Sünen Ebî Dhmd,

1933).

2
Mücâdele Sur. 5

3
Talîku't-Ta'lîk'te (4/337) ve Fethu'l-Bâr'dc (8/628) geçtii üzere Firyabî.
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Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine

göre Katâde: "Allah'a ve Resûlüne kar gelenler, kendilerinden öncekilerin

alçaltld gibi alçaltlacaklardr..."
1 buyruunu açklarken: “Allah'a ve

Resûlüne dümanlk edenler, kendilerinden öncekilerin zillete düürüldüü

gibi zillete düürüleceklerdir" dedi .

2

Beyhakî'nin el-Esmâ ve's-Sfât'ta bildirdiine göre Dahhâk: "Üç kiinin

gizli bulunduu yerde dördüncü mutlaka odur; be kiinin gizli bulunduu

yerde altnclar mutlaka odur..."3 buyruunu açklarken: “Allah Ar'tadr

ama ilmi kendileriyle beraberdir" dedi .

4

\j+> UJ J p <Jl y fi\

üjju- &jj jijjjJij p%

“Gizli toplantdan menedilen, sonra menolunduklan eyi
yapmaya kalkarak günah ilemek, dümanlk etmek ve

Peygambere kar gelmek konusunda gizli gizli konuanlar
görmedin mi? Sana geldiklerinde, Allah'n seni

selamlamad bir ekilde seni selamlarlar; içlerinden:

«Gerçekten peygamber olsayd Allah'n bizi,

söylediklerimizden ötürü, cezalandrmas gerekmez miydi?»

derler. Cehennem onlara yeter. Oraya gireceklerdir. Ne kötü

dönü yeridir oras!" (Mücâdele Sur. h)

Abd b. Humeyd ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Mücâhid: "Gizli

toplantdan menedilen... gizli gizli konuanlar görmedin mi ..."3

buyruunu açklarken: “Burada Yahudiler kastedilmektedir" dedi.

1

Mücâdele Sur. 5

1
Abdurrezzâk (2/281), bn Cerîr (22/446) ve Fcthu'l-Bâri'dç (8/628) geçtii üzere bn

Ebî Hâtim.
3 Mücâdele Sur. 7
4
Beyhakî (909). Muhakkik: "snad hasendir" demitir.

3 Mücâdele Sur. 8
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bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Mukâtil b. Hayyân der ki: Yahudi'ler ile

Hz. Peygamber (saiiBiiahu aie»hi veseiiem) arasnda bir antlama vard. Hz. Peygamberim

(saiiaiiahu aleyhi veseiism) ashabndan bir kii Yahudilerin yanna urad zaman, onlar

kendi aralarnda oturup gizli gizli konuurlard. Öyle olunca da bu mümin kii

onlann kendisini öldürmek veya holanmayaca bir ey yapmak için gizlice

konutuklarn sanrd. Mümin bunu görünce onlardan korkar ve onlann

yanndan geçen yolunu deitirirdi. Hz. Peygamber (s88ahu aleyhi vtsellem)

Yahudilere gizlice konumay yasaklad, ama onlar bundan vazgeçmeyip gizli

gizli konumalarna devam ettiler. Bunun üzerine Yüce Allah: "Gizli

toplantdan menedilen, sonra menolunduklar eyi yapmaya kalkarak

günah ilemek, dümanlk etmek ve Peygambere kar gelmek konusunda

gizli gizli konuanlar görmedin mi? Sana geldiklerinde, Allah'n seni

selamlamad bir ekilde seni selamlarlar; içlerinden: «Gerçekten

peygamber olsayd Allah'n bizi, söylediklerimizden ötürü, cezalandrmas

gerekmez miydi?» derler. Cehennem onlara yeter. Oraya gireceklerdir. Ne

kötü dönü yeridir oras !" 1

âyetini indirdi.

Ahmed, Abd b. Humeyd, Bezzâr, bnu’l-Münzir, Taberânî, ibn Merdûye ve

uabu'l-îmân’öa Beyhakî’nin ceyyid bir isnâdla bn Ömer’den bildirdiine

göre Yahudiler, Resûlullah'a (saiiaiiahu akyhi vaseiiem) sövme amaçl: “Sâmün aleyke

(=ölüm üzerine olsun)” derdi. Sonra içlerinden: “Gerçekten peygamber

olsayd Allah'n bizi, söylediklerimizden ötürü, cezalandrmas gerekmez

miydi?” derlerdi. Bunun üzerine Yüce Allah: "Sana geldiklerinde, Allah'n

seni selamlamad bir ekilde seni selamlarlar..."
2 buyruunu indirdi .

3

Ahmed, Abd b. Humeyd, Buhârî ve Tirmizî'nin Enes’ten bildirdiine göre

Yahudi biri Hz. Peygamber (saiBiahu aleyhi «seiiam) ve ashâbnn yanna gelip: “es-

Sâmü aleyküm (=ölüm üzerinize olsun)” dedi. Ashâb da ona cevap verince,

Hz. Peygamber Maiiahu aleyh »eseiiem): "Onun ne dediini biliyor musunuz
?"

diye

sordu. Ashâb: "Allah ve Resûlü daha iyi bilir. O bize selam verdi ey Allah'n

Peygamberi!” deyince: "Hayr, o size unu unu dedi. Onu bana geri getinn

"

buyurdu. Ashâb onu geri getirince Hz. Peygamber (saiiallahu aleyhi vesellem): "Sen : «cs-

1

Mücâdele Sur. 8

2

Mücâdele Sur. 8

3 Ahmed 11/159, 160 (6589), Bezzâr (2410), Mccmau'z-Zevâid 'de (7/121, 122) geçtii

üzere Taberânî ve Bcyhakî (9100). Müsned'in muhakikleri: "Sahihtir ve isnad haserdir"

demilerdir.
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Sâmii aleyküm» mü dedin?" diye sorunca, Yahudi: “Evet öyle dedim"

karln verdi. Bunun üzerine Hz. Peygamber {ssKaiMw aleyhi »eseiiem): "Ehl-i

Kitâb'dan bir kii size selam verdii zaman: "Aleyke (senin üzerine olsun)"

deyin” buyurdu. Yani Hz. Peygamber (saiiaiiahu aleyhi veseiiem) onlara: “Dediin senin

üzerine olsun" eklinde cevap vermemizi emretti. Sonra da: "Sana

geldiklerinde, Allah'n seni selamlamad bir ekilde seni selamlarlar..."'

buyruunu okudu .

2

Abdurrezzâk, Satd b. Mansûr, Abd b. Humeyd, Buhârî, Müslim, bnu’l-

Münzir, bn Ebî Hatim, bn Merdûye ve uabu'l-îmân’âa Beyhakî’nin

bildirdiine göre Hz. Âie der ki: Yahudiler, Resûlullah'n (saiiaiiriu aleyhi nuiiem)

yanna girip: “es-Sâmu aleyke (=ölüm üzerine olsun) ey Ebu'l-Kâsm" dediler.

Ben de ona: “Ve aleykum es-sâmu (=Ölüm sizinde üzerine olsun)" dedim.

Bunun üzerine Resûlullah (tallaUu Bi«yh. mutam): "Ey Âie! Muhakkak ki Allah,

çirkinlii ve çirkin sözleri sevmez " buyurdu. Ben: “Onun: “es-Sâmu aleyke"

dediini iitmedin mi?" dediimde, Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi vesellem): "Peki ona: «Ve

aleyküm» dediimi iitmedin mi" karln verdi. Bunun üzerine Allah: "Sana

geldiklerinde, Allah'n seni selamlamad bir ekilde seni selamlarlar..."3

buyruunu indirdi .

4

bn Ebî Hâtim ve bn Merdûye'nin bildirdiine göre bn Abbâs bu âyeti

açklarken: “Münafklar, Resûlullah'a (tautium »kyh meiiem) selam verdii zaman:

“Sâmun aleyke (=ölüm üzerine olsun)” eklinde selam verirdi. Bunun üzerine

bu âyet nâzil oldu” dedi.

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Mücâhid: "Sana geldiklerinde,

Allah'n seni selamlamad bir ekilde seni selamlarlar..."5 buyruunu

açklarken: “Yahudiler: “Sâmun aleyke (=ölüm üzerine olsun)" eklinde

selam veriri' dedi.

' Mücâdele Sur. 8
2 Ahmed 19/416, 449, 20/305, 450, 21/125, 294 {12427, 12467, 12995, 13240, 13459,

13766), Buhâri (6926) ve Tinnizî (3301,
"
sahih " lafz kendisinindir).

3 Mücâdele Sur. 8

4 Abdurrezzâk (2/279), Buhârî (6024, 6256), Müslim (2165) bn Kesîr Tefsir 'de (8(68,

69) geçtii üzere bn Ebî Hâtim, lafz kendisinindir ve Bcyhakî (9098, 9099).

5 Mücâdele Sur. 8
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"Ey inananlar! Gizli konutuunuz zaman, günah ilemeyi,

dümanlk etmeyi ve Peygambere kar gelmeyi
fsldamayn; iyilik yapmak ve Allah'a kar gelmekten

saknmay konuun; kyamet günü huzurunda
toplanacanz AUah'dan saknn. Gizli toplantlar

inananlar üzmek için eytann istedii eydir; Allah'n izni

olmadkça eytan onlara bir zarar veremez; inananlar yalnz
Allah'a güvensinler." (Mücâdele Sur. o, o)

bn Merdûye'nin bildirdiine göre bn Abbâs der ki: Hz. Peygamber (sdiaiiahu

aleyh. veseiien) bir grubu savaa gönderdii zaman ve münafklarla karlatktan

zaman, münafklar balaryla Müslümanlan iaret ederek: "Kavim

öldürülecektir” derlerdi. Resûlullah' (saiiaiiahu aleyhi meiiem) gördükleri zaman da

fsldarlar ve üzüntülü olduklarn gösterirlerdi. Bunun üzerine Yüce A lah:

"Ey inananlar! Gizli konutuunuz zaman, günah ilemeyi, dümanlk
etmeyi ve Peygamber'e kar gelmeyi fsldamayn; iyilik yapmak ve

Allah’a kar gelmekten saknmay konuun; kyamet günü huzurunda

toplanacanz AUah'dan saknn" 1

âyetini indirdi.

Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine

göre Katâde der ki: Münafklar kendi aralarnda gizlice konuurlard. B da

Müslümanlan öfkelendirir ve anna giderdi. Bunun üzerine Allah: "Ey

inananlar! Gizli konutuunuz zaman, günah ilemeyi, dümanlk etmeyi

ve Peygamber'e kar gelmeyi fsldamayn; iyilik yapmak ve Allah'a kar

gelmekten saknmay konuun; kyamet günü huzurunda toplanacanz

AUah'dan saknn" 2
âyetini indirdi .

3

1

Mücâdele Sur. 9

1

Mücâdele Sur. 9

3 bn Cerîr (22/474).
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Buhârî, Müslim ve bn Merdûye'nin bn Mes'ûd’dan bildirdiine göre

Resûlullah {»iaiiahu aJeyh veseiiem): "Siz üç kii bir arada olduunuz zaman iki kii

üçüncüden ayn ve gizli konumasn. Çünkü ikisinin gizli konumas üphesiz

üçüncüsünü üzer

"

buyurmutur.’

bn Merdûye’nin bildirdiine göre Ebû Saîd der ki: Biz, Resûlullah'n (selieiieKu

aleyhi vesellem) bana bir ey gelir veya bize bir ihtiyac olur düüncesiyle gece

vakti yannda nöbet tutuyorduk. Bir gece nöbet tutanlar çoalm ve

gruplap konumaya balamt. Bunun üzerine Resûlullah (sallaiiehu aleyhi vesellem)

gece dan çkarak: "Bu gizli konumalar da nedir? Gizli gizli konumak size

yasaklanmad m?" buyurdu.

ili ly^iii ^juJi ^ y~u: jjâ jj li; >î OÖJI 4 i;

Ijîj CSÂh& >T fcâ âl A-y. b’M Ijjl te lîp

ü Iaj iilj ol>-Ja

"Ey inananlar! Toplantlarda, size: «Yer açn» denince yer

açn ki Allah da size genilik versin; «Kalkn» denildii

zaman da hemen kalkn ki, Allah, içinizden inanm olanlan

ve kendilerine ilim verilenleri derecelerle yükseltsin, Allah

ilediklerinizden haberdardr." (Mücâdele Sur. l)

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Hasan(- Basrî): " jj \l[ \^SÂ jjiîl l*îl ü

çjJû ^k^ils i \skUo"
2
(=Ey inananlar! Toplantlarda, size, «Yer

açn» denince yer açn ki Allah da size genilik versin) âyetini
"
i

eklinde (elif) harfi ile okur ve: "Burada kiinin savata iken binlerine

«Yer açn» demesi kastedilmektedir" derdi. "Ey inananlar... "Kalkn"

denildii zaman da hemen kalkn ki ..."
4 buyruu hakknda ise: "Dümana

saldnn denildii zaman da hemen saldnn, mânâsndadr" dedi.

’ Buhârî (6290) ve Müsüm (2184).
2
Mücâdele Sur. 11

3 Mücâdele Sur. 11

4 Mücâdele Sur. 11
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Abd b. Humeyd ve bnu'l-MünzirMn bildirdiine göre Mücâhid: " U

& ^lî: Jj iSj ijiiî” buyruunu açklarken: "Burada özel olarak Hz.

Peygamberim Maiiahu aleyhi vesellem) meclisi kastedilmektedir” dedi.

Abd b. Humeyd, Saîd b. Cübeyr'den bildirir: "nsanlar Hz. Peygamber'in

(saiBlahu aleyhi vesellem) meclisinde gizli gizli konuurdu. Bunun üzerine: " l^T ^jj 1*Î ç

dil

^
..»a j- 1 s»a II j ly> .»a 'î lif buyruu indi.

Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in

bildirdiine göre Katâde: "Ey inananlar! Toplantlarda, size, «Yer açn»

denince yer açn ki Allah da size genilik versin; «Kalkn» denildii zaman

da hemen kalkn ki, Allah, içinizden inanm olanlar ve kendilerine ilim

verilenleri derecelerle yükseltsin. Allah ilediklerinizden haberdardr" 1

âyetini açklarken öyle dedi: "Bu âyet, zikir meclisleri hakknda inmtir.

Çünkü bu meclislerde bulunanlar binlerinin geldiini görünce Resûlullah'n

(saiBlahu aleyhi vesellem) yannda oturduklar yerde kalp gelen kiiye yer açmazlard.

Bunun üzerine Allah, birbirlerine meclislerde yer açmalarn emretti.”
2

bnu'I-Münzir'in bildirdiine göre Hasan(- Basrî) bu âyeti açklarken öyle

dedi: nsanlar meclislere gelir ve birbiri ardna yn halinde otururdu. Bunun

üzerine meclislerde birbirlerine yer açmalar emredildi ve birbirlerine yer

açmaya baladlar.

bn Ebî Hâtim, Mukâtil b. Hayyân'dan bildirir: Bu âyet, Cuma günü

Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi vesellem) Suffe’de iken indi. Suffe dar bir yerdi. Resûlullah

(saiBlahu aleyhi vesellem), Muhacirlerden ve Ensâr'dan olan Bedir ahalisini

arlamaktayd. Bedir ahalisinden baz kimseler Suffe dolduktan sonra geldi

ve Resûlullah'n (saiiaiiahu aleyhi vesellem) karsnda durarak: "Allah'n selam, rahmeti

ve bereketi üzerine olsun ey Allah'n Peygamberi!” dedi. Hz. Peygamber

(saiiaiiahu aleyhi vesellem) onlara cevap verdikten sonra orada bulunanlara da selam

verdiler. Oradakiler de selamlann aldlar. Ancak onlar ayakta durmu ve

kendilerine bir yer açlmasn beklemekteydi. Hz. Peygamber (saiiallahu aleyhi vesellem)

onlara yer açlmamasndan dolay ayakta kaldklarn bilmi ve bu, arna
gitmiti. Bunun üzerine etrafndaki Bedir ahalisinden olmayan Muhacirlerden

ve Ensâr'dan baz kiilere: "Sen ey filan ve sen ey filan! Kalkn!" buyurdu.

Resûlullah (saiiallahu aleyhi vesellem), Bedir ahalisi saysnca kiiyi kaldrana kadar öyle

1

Mücâdele Sur. 11
2
Abdurrezzâk (2/279).
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devam etti. Bu da yerinden kaldnlan kiilere ar gelmiti. te o zaman bu

âyet nâzil oldu .

1

Mâlik, Buhârî, Müslim ve Tirmizî’nin bn Ömer'den bildirdiine göre

Resûlullah (saiiaiiahu aleyh, yeseiien): "Herhangi biriniz birim oturduu yerden kaldrp

da o yere kendisi oturmasn. Fakat birbirinize yer açarak yerinizi geniletin"

buyurmutur.

3

bn Cerîriin bildirdiine göre bn Abbâs: "Ey inananlar! Toplantlarda,

size: «Yer açn» denince yer açn ki Allah da size genilik versin ..."3

buyruunu açklarken: “Burada kiinin savata iken birilerine: «Yer açn»

demesi kastedilmektedir" dedi. "Ey inananlar... «Kalkn» denildii zaman

da hemen kalkn ki ..."
4 buyruu hakknda ise: "Bu da, hayr ilemeye ve

namaza kalkn denildii zaman hemen kalkn, mânâsndadr" dedi .

5

Abd b. Humeyd ve bnu'l-Münziriin bildirdiine göre Mücâhid: "Ey

inananlar... "Kalkn" denildii zaman da hemen kalkn ki ..."
6 buyruunu

açklarken: “Hayrl olan her eye kalkn mânâsndadr. Yani dümanla

savamaya, iyilii emretmeye veya doru olan her eye kalkmak

kastedilmektedir"' dedi.

Abdurrezzâk ve Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre Katâde: "Ey

inananlar... «Kalkn» denildii zaman da hemen kalkn ki ..."
7 buyruunu

açklarken: “Hayrl bir eye davet edildiinizde davete icabet edin,

mânâsndadr" dedi .

8

bnu’l-Münzir, Hâkim ve MedhaVde Beyhakî'nin bildirdiine göre bn
Abbâs: "Allah, içinizden inanm olanlar ve kendilerine ilim verilenleri

derecelerle yükseltsin ..."9 buyruunu açklarken: “Allah, müminlerden

1 bn Kesir Tefsîr'de (8/71) geçtii üzere bn Ebî Hatim.
J
Buhârî (911, 6269, 6270), Müslim (2177) ve Tirmizî (2749, 2750).

3 Mücâdele Sur. 11

4 Mücâdele Sur. 11

5 bn Cerîr (22/478, 479).

6
Mücâdele Sur. 11

7 Mücâdele Sur. 11

8
Abdurrezzâk (2/279, 280).

9 Mücâdele Sur. 11
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kendilerine ilim verilmi kimseleri, kendilerine ilim verilmemi kimselere göre

derecelerle yükseltsin, mânâsndadr" dedi.
1

Saîd b. Mansûr, bnu’l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre bn

Abbâs: Bu âyetin tefsiri: "Allah içinizden iman edip te kendilerine ilim verilmi

kimseleri, iman edip te kendilerine ilim verilmemi kimselere göre

derecelerle yükseltsin, eklindedir" dedi.

bnu'l-Münzir’in bildirdiine göre bn Mes'ûd: "Allah, âlim kiileri bu

âyette özel kld gibi Kur’ân’nn hiçbir yerinde özel klmamtr. Allah, iman

edip te kendilerine ilim verilen kimseleri, iman edip te kendilerine ilim

verilmeyen kimselerden daha üstün tutmutur" dedi.

ÂJujp (jfJu i Jj-ijJl ISJ IyS\ l$il 'i

ol
(

u5ÜÎÎ *^^ â oli jjüfâ ^ oli jilîj «ijus

i oiîj JjJi îli oiiJua» ^
ojJtJJ Uj lJ Üj-jj il I\yuUj Slâ'jJI

1jîTj s^ÜJI

"Ey inananlar! Peygamberle hususi olarak konuacanzda,
bu konumanzdan önce fakirlere sadaka veriniz; bu, sizin

daha iyi ve daha temiz olmanz içindir. Eer sadaka verecek

bir ey bulamazsanz üzülmeyiniz. Allah üphesiz
balayandr, acyandr. Hususi konumanzdan önce

sadaka vermekten ürktünüz mü ki bunu yerine

getirmediniz? Ama Allah, tövbenizi kabul etmitir. Öyleyse

namaz kln, zekat verin, Allah'a ve Peygamberine itaat

edin. Allah, ilediklerinizden haberdardr."
(Mücâdele Sur. 12, 13)

bnu'l-Münzir, bn Ebî Hatim ve bn Merdûye'nin bildirdiine göre bn

Abbâs: "Ey inananlar! Peygamberle hususi olarak konuacanzda, bu

konumanzdan önce fakirlere sadaka veriniz; bu, sizin daha iyi ve daha

temiz olmanz içindir. Eer sadaka verecek bir ey bulamazsanz

1

Hâkim (2/481, "sahih") ve Beyhakî (341).
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üzülmeyiniz. Allah üphesiz balayandr, acyandr" 1

âyetini açklarken

öyle dedi: Müslümanlar, Resûlullah'a (saiiiihu eieyhi veseiiem) çok sorular sormaya

baladlar ve bu durum, O'na (saliaiiahu aleyh; vneiiem) ar gelmeye balad. Allah,

Peygamberine yükünü hafifletmek istedi. Bu âyet indikten sonra çok kii soru

sormaktan çekindi ve vazgeçti. Bunun üzerine Yüce Allah: "Hususi

konumanzdan önce sadaka vermekten ürktünüz mü ki bunu yerine

getirmediniz? Ama Allah, tövbenizi kabul etmitir, öyleyse namaz kln,

zekat verin, Allah'a ve Peygamberine itaat edin. Allah, ilediklerinizden

haberdardr"
2
âyetini indirdi ve onlara genilik vererek skntlann giderdi.

bn Ebîeybe, Abd b. Humeyd, Tirmizî, Ebû Ya'la, bn Cerîr, bnu'l-Münzir,

Nehhâs ve bn Merdûye'nin bildirdiine göre Ali b. Ebî Tâlib der ki: "Ey

inananlar! Peygamberle hususi olarak konuacanzda, bu

konumanzdan önce fakirlere sadaka veriniz..."3 âyeti indii zaman, Hz.

Peygamber (sdlaliehu aleyh; vereiiem) bana:
"
Hususi olarak konumadan önce sadaka

olarak bir dinar verilmesine ne dersin
?"

diye sordu. "Buna güç yetiremezler"

cevabn verdim. Resûlullah (saUaUahu aleyhi vattan):
"Yarm dinar verilmesine ne

dersin
?"

diye sorunca da: "Buna da güç yetiremezler" dedim. "O zaman ne

kadar olsun?" buyurunca: "Bir arpa olsun" karln verdim. Bunun üzerine

Hz. Peygamber (ttlUUu aleyh; veseM:
"
Sen zahit birisin" buyurdu. Sonra: "Hususi

konumanzdan önce sadaka vermekten ürktünüz mü ki bunu yerine

getirmediniz? Ama Allah, tövbenizi kabul etmitir, öyleyse namaz kln,

zekat verin, Allah’a ve Peygamberine itaat edin. Allah, ilediklerinizden

haberdardr"4 âyeti indi. Allah, benimle bu ümmetin yükünü hafifletti .

5

Abdurrezzâk, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve bn Merdûye'nin bildirdiine

göre Hz. Ali, hususi konuma âyeti hakknda: "Bu âyetle, benden baka hiç

kimse amel etmedi. Sonunda o, neshedildi. Bu âyetin hükmü de sadece bir

saat devam etti" dedi .

6

1

Mücâdele Sur. 12
2

Mücâdele Sur. 13

3 Mücâdele Sur. 12

4 Mücâdele Sur. 13

5 bn Ebî eybe, (12/81, 82), Abd b. Humeyd, Munlehab (90), Tirmizî (3300, "hasen"),

Ebû Ya'la (400), bn Cerîr (22/484, 485) ve Nehhâs (sh. 701). Zayf hadistir (Bakn: Elbânî,

Daîf Sünen et-Tirmtâ, 652).

6
Abdurrezzâk (2/280).
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Saîd b. Mansûr, bn Râhûye, bn Ebîeybe, Abd b. Humeyd, bnu'l-Münzir,

bn Ebî Hâtim, Hâkim ve bn Merdûye'nin bildirdiine göre Hz. Ali der ki:

“Allah'n Kitâb’nda bir âyet vardr ki, benden önce kimse onunla amel

etmedi. Benden sonra da kimse onunla amel etmeyecektir. Bu da: “Ey

inananlar! Peygamberle hususi olarak konuacanzda, bu

konumanzdan önce fakirlere sadaka veriniz ..."
1

âyetidir. Ben de bir dinar

vard. Onu on dirheme sattm. Resûlullah (sallallahu aleyhi vesellem) ile her hususi

konumamda bir dirhem takdim ettim. Sonra bu âyet neshedildi ve kimse

onunla amel etmedi. te o zaman: "Hususi konumanzdan önce sadaka

vermekten ürktünüz mü ki bunu yerine getirmediniz? Ama Allah, tövbenizi

kabul etmitir. Öyleyse namaz kln, zekat verin, Allah'a ve Peygamberine

itaat edin. Allah, ilediklerinizden haberdardr"2
âyeti indi .

3

Abd b. Humeyd, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim, Mücâhid'den bildirir: Bir

sadaka vermedikçe, Müslümanlar, Resûlullah (sallallahu aleyhi vesellem) ile hususi

konumaktan nehyedildi. O zaman Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) ile hususi

olarak sadece Ali b. Ebî Tâlib konutu. O, bir dinar takdim etti ve Hz.

Peygamber'e Maiiahu aleyhi vesellem) on ey hakknda soru sordu. Sonra da sadaka

vermeden Resûlullah (sallallahu aleyhi vesellem) ile hususi konumaya ruhsat veren âyet

indi.

Saîd b. Mansûr, Mücâhid'den bildirin Hususi olarak Resûlullah (sallallahu aleyhi

vesellem) ile konumak isteyen kii bir dinar tasaddukta bulunurdu. Bunu ilk

yapan kii de Ali b. Ebî Tâlib'di. Sonra bu konuda ruhsat olarak: "Hususi

konumanzdan önce sadaka vermekten ürktünüz mü ki bunu yerine

getirmediniz? Ama Allah, tövbenizi kabul etmitir"4 âyeti indi.

bn Ebî Hâtim, Mukâtil'den bildirir: Zengin kiiler Resûlullah (sallallahu aleyhi vese iem)

ile çokça hususi olarak görüüyor ve fakirlere Resûlullah'n (sallallahu aleyhi veseiem)

meclislerinde yer brakmyordu. Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) bu kiilerin

uzunca oturmasndan ve hususi konumalanndan sklnca, Allah, Resûlullah

(sallallahu aleyhi vesellem) ile hususi konumalarda sadaka verilmesini emretti. Fakir

olanlar verecek bir ey bulamyordu. Bu (hüküm), on gece bu ekilde kald.

1

Mücâdele Sur. 12
2
Mücâdele Sur. 13

3
el-Metâlibu 'l-Âliye'de (4140) geçtii üzere bn Râhûye, bn Ebî eybe (12/81) ve

Hâkim (2/481, 482, "sahih").

4 Mücâdele Sur. 13
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Varlkl kiilerin bir ksm sadaka vermeyip soru sormaz oldular. Ancak bazlar

da Resûluilah (sallsliahu aleyhi vesellem) ile hususi konuacaklar zaman sadaka verip,

bunu Muhacirlerden ve Bedir ahalisinden sadece bir kiinin yaptn
söylemeye balad. Bunun üzerine Yüce Allah: "Hususi konumanzdan önce

sadaka vermekten ürktünüz mü ki bunu yerine getirmediniz? Ama Allah,

tövbenizi kabul etmitir. Öyleyse namaz kln, zekat verin, Allah'a ve

Peygamberine itaat edin. Allah, ilediklerinizden haberdardr"
1

âyetini

indirdi.

Taberânî ve bn Merdûye'nin zayf bir isnâdla bildirdiine göre Sa’d b. Ebî

Vakkâs der ki: "Ey inananlar! Peygamberle hususi olarak konuacanzda,

bu konumanzdan önce fakirlere sadaka veriniz; bu, sizin daha iyi ve daha

temiz olmanz içindir. Eer sadaka verecek bir ey bulamazsanz

üzülmeyiniz. Allah üphesiz balayandr, acyandr"2
âyeti indii zaman

ben sadaka olarak bir arpa tanesi verdim. Bunun üzerine Resûluilah (saiiaiiahu aleyhi

vesellem): "Sen zahit birisin

"

buyurdu. Sonra: "Hususi konumanzdan önce

sadaka vermekten ürktünüz mü ki bunu yerine getirmediniz? Ama Allah,

tövbenizi kabul etmitir. Öyleyse namaz kln, zekat verin, Allah'a ve

Peygamberine itaat edin. Allah, ilediklerinizden haberdardr"3 âyeti indi .

4

Nâsih'te Ebû Dâvud ve bnu'l-Münziriin Atâ el-Horasânî vastasyla

bildirdiine göre bn Abbâs: "Ey inananlar! Peygamberle hususi olarak

konuacanzda, bu konumanzdan önce fakirlere sadaka veriniz..."5

buyruunu açklarken: “Bu âyeti bir sonraki âyet olan «Hususi

konumanzdan önce sadaka vermekten ürktünüz mü ki bunu yerine

getirmediniz? Ama Allah, tövbenizi kabul etmitir...»
6
âyeti neshetti” dedi.

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Seleme b. Kuheyl: "Ey inananlar!

Peygamberle hususi olarak konuacanzda, bu konumanzdan Önce

fakirlere sadaka veriniz; bu, sizin daha iyi ve daha temiz olmanz içindir.

Eer sadaka verecek bir ey bulamazsanz üzülmeyiniz. Allah üphesiz

1

Hadd Sur. 13
2
Hadîd Sur. 12

3 Hadîd Sur. 13
4 Taberânî (331)

5 Hadd Sur. 12
6
Hadîd Sur. 13
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balayandr, acyandr" 1

âyetini açklarken: “Bu âyetle amel eden ilk kii,

Hz. Ali'dir. Sonra bu âyet nesheditdi" dedi.

^ V
j ^ u^ 4 uji 13I3J *JI Jl fi

"Allah'n gazabetti milleti dost edinen münafklan
görmedin mi? Onlar ne sîzdendir, ne de onlardan, bile bile,

yalan yere yemin etmektedirler." (Mücâdele Sur. u)

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre SCiddî: "Allah'n gazabettii milleti dost

edinen münafklar görmedin mi? Onlar ne sizdendir ne de onlardan, bile

bile, yalan yere yemin etmektedirler
"2

âyetini açklarken: “Bize bildirildiine

göre bu âyet, münafklardan olan Abdullah b. Nebtel hakknda inmitir" dedi.

bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre bn Cüreyc: "Allah'n gazabettii milleti

dost edinen münafklan görmedin mi ..."3 buyruunu açklarken: “Burada

Yahudiler ve münafklar kastedilmektedir" dedi. "Bile bile, yalan yere yemin

etmektedirler
"4 buyruu hakknda ise: “Burada da sizden olduklanna dair

yemin etmeleri kastedilmektedir” dedi.

Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre Katâde: "Allah'n gazabettii milleti

dost edinen münafklar görmedin mi? Onlar ne sizdendir ne de onlardan,

bile bile, yalan yere yemin etmektedirler
"5

âyetini açklarken: "Burada

Yahudileri dost edinen münafklar kastedilmektedir" dedi. "Allah, onlarn

hepsini tekrar dirilttii gün, size yemin ettikleri gibi O'na yemin ederler;

kendilerine bir yarar salayacan sanrlar. Dikkat edin; onlar üphesiz

yalancdrlar
"6

âyeti hakknda ise: “Münafklar, dünyada iken Allah dostlarna

yemin ettikleri gibi kyamet gününde de Allah'a yemin edeceklerdir" dedi.

Ahmed, Bezzâr, Taberânî, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim, Hâkim bn

Merdûye ve Delâil 'de BeyhakFnin bildirdiine göre bn Abbâs der ki:

1

Mücâdele Sur. 12
1
Mücâdele Sur. 14

3 Mücâdele Sur. 14

4 Mücâdele Sur. 14

5 Mücâdele Sur. 14
6
Mücâdele Sur. 18
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Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi veseiiem) odalarnn birinin gölgesinde oturmu ve yannda

Müslümanlardan bir grup vard. Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi vesellem): "Birazdan

yannza size eytan gözüyle bakan bir kii gelecektir. Geldii zaman onu

konuturmayn" buyurdu. Daha ksa bir zaman geçmemiti ki yanlarna mavi

(gözlü) bir kii geldi. Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi »eseiiem) onu görünce: "Sen ve

arkadalarn bana niye sönmektesiniz?

"

diye sordu. Bu kii: "Beni brak onlar

sana getireceim" dedi. Sonra arkadalarn çard ve yemin ederek

Resûlullah'tan (sailaliahu aleyhi vesellem) özür dilediler. Bunun üzerine Yüce Allah:

"Allah, onlarn hepsini tekrar dirilttii gün, size yemin ettikleri gibi O'na

yemin ederler; kendilerine bir yarar salayacan sanrlar. Dikkat edin;

onlar üphesiz yalancdrlar
"1

âyetini indirdi.
2

b\ ülklll iiidjî <ü>! jss 6lk3l

lilîJÎ iDl 0|
* o olk/Jl

3d>J â 01 Üt yi,

H

â

"eytan onlann balarna dikilip Allah' anmay
unutturmutur. te onlar eytann taraftarlardr. yi bilin;

eytann taraftarlar elbette hüsrandadrlar. Allah'a ve

Peygamberine düman olanlar, ite onlar en aalarn
arasndadrlar. Allah; «And olsun ki ben ve peygamberlerim
üstün geleceiz» diye yazmtr. Dorusu Allah Kavi'dir,

AZlZ'dr." (Mücâdele Sur. 19- 2 l)

Ahmed, Ebû Dâvud, Nesâî, bn Hibbân, Taberânî, Hâkim ve bn
Merdûye'nin Ebu’d-Derdâ'dan bildirdiine göre Resûlullah (salialahu aleyhi vesellem):

"Köyde veya çölde üç kii bir arada bulunur da, cemaat olarak namaz

klmazlarsa eytan mutlaka onlara galip gelir. Cemaat namazna dikkat edin,

'

Mücâdele Sur. 18
2
Ahmed 4/48, 231, 232, 5/316, 317 (2147, 2407, 2408, 3277), Bezzar, Kefu'l-Estâr (2270),

Taberânî (12307- 12309), bn Kesir Tefsir 'de (8/78) ve Tahrîc Ahâdis il-Keâfta (3/431, 432)

geçtii üzere bn Ebî Hatim, Tahrîc Ahâdis il-Kcâfta (3/431, 432) geçtii üzere bn
Merdûye, Hâkim (2/482, "sahih") ve Beyhakî (5/282, 283). Müsned'in muhakkikleri:

"snad hasendir" demilerdir."
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çünkü kurt, sürüden ayrlan koyunu kapar

"

buyurmutur.

1

Abd b. Humeyd ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Katâde: "Allah: «And

olsun ki ben ve peygamberlerim üstün geleceiz» diye yazmtr. "2

buyruunu açklarken: “Allah öyle yazd ve öyle hükmetti” dedi.

jlj ^ Is OjSIj 4)1^ öj^}i V

^ ^ i' J' IjStf

j4iSl 4^' ÜS çj£ p-ijjlj t)UiVl

ili âl V ili iisJjî ÜP ^ li g^3 ûrfi*

"Allah'a ve âhiret gününe inanan bir milletin, babalan veya

oullar veya kardeleri ya da akrabalar olsa bile Allah'a ve

Peygamberine kar gelenlere, sevgi beslediklerini

göremezsin. te Allah, iman bunlann kalplerine yazm,
katndan bir nur ile onlan desteklemitir. Onlar, içlerinden

rmaklar akan, içinde temelli kalacaklar cennetlere sokar.

Allah onlardan honut olmutur, onlar da Allah'dan honut
olmutur. te bunlar, Allah'dan yana olanlardr. yi bilin ki,

saadete erecek olanlar, Allah'dan yana olanlardr."

(Mücâdele Sur. 22)

bn Ebî Hatim, Taberânî, Hâkim, Hilye'de Ebû Nuaym, Sünen
1

de Beyhakî

ve bn Asâkir'in bildirdiine göre Abdullah b. evzeb der ki: Bedir savanda

Ebû Ubeyde b. el-Cerrâh'n babas Ebû Ubeyde'nin üzerine geliyor ve olu

ondan kaçyordu. Sürekli olunun üzerine saldrnca olu ona yöneldi ve onu

öldürdü. Bunun üzerine: "Allah'a ve âhiret gününe inanan bir milletin,

babalar veya oullar veya kardeleri ya da akrabalar olsa bile Allah'a ve

Peygamberine kar gelenlere, sevgi beslediklerini göremezsin. ve Allah,

1 Ahmed 36/42, 45/507 (21710, 27514), Ebû Dâvud (547), Nesâî (846), bn Hibbân

(2101) ve Hâkim (1/211, 146, 2/482, "sahîh"). Hasen hadistir (Bakn: Elbânî, Sahîh Sünen

Ebî Dttoud, 511).
2

Mücâdele Sur. 21
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iman bunlarn kalplerine yazm, katndan bir nur ile onlar desteklemitir.

Onlar, içlerinden rmaklar akan, içinde temelli kalacaklar cennetlere

koyar. Allah onlardan honut olmutur, onlar da Allah'dan honut

olmutur. te bunlar, Allah'dan yana olanlardr. yi bilin ki, saadete erecek

olanlar, Allah'dan yana olanlardr"
1

âyeti indi.
2

bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre bn Cüreyc der ki: Bana bildirildiine

göre Ebû Kuhâfe Hz. Peygamber'e (saiiaiiahu aleyhi vesellem) sövünce Ebû Bekr ona

kuvvetle vurdu ve yere düürdü. Bu durumu Resûlullah’a Maiiahu aleyh, vesellem)

sözettiinde: "Sen öyle mi yaptn ey Ebû Bekr?" deyince, Ebû Bekr: “Vallahi

klcm bana yakn olsayd onu öldürürdüm" dedi. Bunun üzerine: "Allah'a ve

âhiret gününe inanan bir milletin, babalar veya oullar veya kardeleri ya

da akrabalar olsa bile Allah'a ve Peygamberine kar gelenlere, sevgi

beslediklerini göremezsin. te Allah, iman bunlarn kalplerine yazm,

katndan bir nur ile onlar desteklemitir. Onlar, içlerinden rmaklar akan,

içinde temelli kalacaklar cennetlere koyar. Allah onlardan honut

olmutur, onlar da Allah'dan honut olmutur. te bunlar, Allah'dan yana

olanlardr. yi bilin ki, saadete erecek olanlar, Allah'dan yana olanlardr" 3

âyeti indi.

bn Merdûye'nin bildirdiine göre Abdurrahman b. Sabit b. Kays b. e-

emmâs, müriklerin arasnda olan daysn ziyaret etmek için Hz.

Peygamber'den(s8iyahuaieyiiveseiiBm) izin istedi. Resûlullah (saiiaiiehu aleyhi vesellem) ona izin

verdi. O geri döndüünde Resûlullah (salkMu aleyhi vesellem) ve baz kiiler etrafnda

ona: "Allah'a ve âhiret gününe inanan bir milletin, babalar veya oullar

veya kardeleri ya da akrabalar olsa bile Allah'a ve Peygamberine kar
gelenlere, sevgi beslediklerini göremezsin. te Allah, iman bunlann

kalplerine yazm, katndan bir nur ile onlar desteklemitir. Onlar,

içlerinden rmaklar akan, içinde temelli kalacaklar cennetlere koyar. Allah

onlardan honut olmutur, onlar da Allah'dan honut olmutur. te
bunlar, Allah'dan yana olanlardr, iyi bilin ki, saadete erecek olanlar,

Allah'dan yana olanlardr"4 âyetini okudu.
1

1

Mücâdele Sur. 22
2
Taberânî (360), Hâkim (3/264, 265), Ebû Nuaym (1/101), Beyhakî (9/27) ve bn

Asâkir (25/446, 447).

3 Mücâdele Sur. 22
4 Mücâdele Sur. 22



308 ü Mücâdele Sûresi ir

bn Merduye'nin Kesîr b. Atiyye'den, onun da bir kiiden bildirdiine göre

Resûlullah Meiiahu aleyhi vesellem): "Allahm! Hiçbir fasn ve hiçbir facirin bende

karl verilmesi gereken bir iyilii brakma. Zira bana vahyettiklerin

arasnda: "Allah'a ve âhiret gününe inanan bir milletin... Allah'a ve

Peygamberine kar gelenlere, sevgi beslediklerini göremezsin ..."
2

buyruunu buluyorum" buyurmutur. Süfyân: "Bu âyetin halife/sultan ile

har neir olanlar hakknda indiini düünüyoruz" dedi .

3

bn Ebî eybe, Nevâdiru'l-Usûl'da Hakîm et-Tirmizî ve bn Ebî Hâtim'in

bildirdiine göre bn Abbâs: "Allah için sev, Allah için buzet. Allah için dost

ol ve yine Allah için düman ol. Çünkü bunlarla Allah’n dostluuna eriirsin"

dedi. Sonra: "Allah'a ve âhiret gününe inanan bir milletin, babalar veya

oullar veya kardeleri ya da akrabalar olsa bile Allah'a ve Peygamberine

kar gelenlere, sevgi beslediklerini göremezsin. te Allah, iman bunlarn

kalplerine yazm, katndan bir nur ile onlar desteklemitir. Onlar,

içlerinden rmaklar akan, içinde temelli kalacaklar cennetlere koyar. Allah

onlardan honut olmutur, onlar da Allah'dan honut olmutur, ite

bunlar, Allah'dan yana olanlardr. yi bilin ki, saadete erecek olanlar,

Allah'dan yana olanlardr
"4

âyetini okudu .

5

Hilye'de Ebû Nuaym ve Hatîb'in bn Mes'ûd'dan bildirdiine göre

Resûlullah (sailaliahu aleyhi vesellem] öyle buyurmutur: "Allah, peygamberlerinden bir

peygamberine filan âbide: «"Zabitliin seni dünyada rahata erdirdi. Dünyay

terk edip bana yönelmenle de aziz klndn. Benim sende olan hakkm için ne

yaptn?" de» diye vahyetti. Bu âbid: «Ey Rabbim! Senin bende bunlar dnda
baka ne haklarn vardr?» deyince, Rabbi: «Benim için bir dost veya bir

düman edindin mi?» buyurdu/*

Taberânî, Hâkim ve Hakîm et-Tirmizî’nin Vâsile b. el-Eska’dan bildirdiine

göre Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi vesellem) öyle buyurmutur: "Kyamet gününde Allah

günah olmayan bir kiiyi diriltir ve ona: «ki durumdan hangisi ile sana

mükâfat vermemi istersin? Amelinle mi, yoksa sana olan nimetimle mi?»

1

el-sâbe 'de (4/293) geçtii üzere bn Merdûye.
2
Mücâdele Sur. 22

3 Tahrc Ahâdis el-Keâfta (3/432) geçtii üzere bn Merdûye.
4 Mücâdele Sur. 22

5 bn Ebî eybe (13/368) ve Hakîm et-Tirmizî (2/95).

6
Ebû Nuaym 10/316, 317) ve Hatîb, Târih (3/202).
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buyurur. Bu kii: «Ey Rabbim! Sen bilirsin ki, ben sana kar asi olmadm

»

karlm verir. Bunun üzerine Yüce Allah: «Bu kuluma nimetlerimden bir

nimet gösterin» buyurur. Bu kiinin ne kadar iyilii varsa Allah'n o bir nimeti

ile gark olur. Kul: «Ey Rabbim! Beni nimetin ve rahmetinle mükâfatlandr»

deyince, Allah: «Onu nimetim ve rahmetimle götürün» buyurur. Sonra kendini

beenen ve hiç günah olmadn düünen biri getirilir. Ona da: «Benim

dostlarmla dost olur muydun?» denilince: «Ey Rabbim! Ben insanlarla iyi

geçinen biri idim» der. Ona: «Dümanlanma dümanlk eder miydin?»

buyurunca: «Ey Rabbim! Kimseyle aramda bir sorun olmasn istemezdim»

cevabn verir. Bunun üzerine Yüce Allah: «zzetime yemin olsun ki, dostumla

dost, dümanmla düman olmayan kii rahmetime nail olamaz» buyurur.

Tayâlisî, Ibn Ebî eybe ve Ahmed'in Berâ b. Âzib’den bildirdiine göre

Resûlullah (saiisiiahu aleyhi vradlem):
"mann en salam kulpu, Allah için sevmek ve

Allah için buzetmektir" buyurmutur.

2

Deylemrnin Haan vastasyla Muâz'dan bildirdiine göre Resûlullah (rfaflahu

aleyhi mallm): "Allahm! Hiçbir fastn ve hiçbir facirin bende karl verilmesi

gereken bir iyilii brakma. Aksi takdirde kalbim onu sever. Zira bana

vahyettiklerin arasnda: «Allah'a ve âhiret gününe inanan bir milletin...

Allah'a ve Peygamberine kar gelenlere, sevgi beslediklerini

göremezsin»3 buyruunu buluyorum" buyurmutur.

4

' Taberânî (22/59 (140) ve Hakim et-Tirmizî (2/78). Uydurma hadistir (Bakn: Elbânî,

Dalfu 't-Terîb ve’t-Terhîb, 2098).
1
Tayâlisî (783), bn Ebî eybe (11/41, 13/229) ve Ahmed 30/488 (18524). Müsned'm

muhakkikleri: "ahitleriyle hasendir" demilerdir.

3 Mücâdele Sur. 22
4 Deylemî (2011).



HAR SÛRES
bnu'd-Durays, Nehhâs, bn Merdûye ve Beyhakî'nin bildirdiine göre bn

Abbâs: "Har Sûresi, Medine'de inmitir” dedi .

1

bn Merdûye, bnTz-Zübeyr’den aynsn bildirir.

Abd b. Humeyd, Buhârî, Müslim, bnu'l-Münzir ve bn Merdûye'nin

bildirdiine göre Saîd b. Cübeyr der ki: "bn Abbâs'a: "Har Sûresi”

dediimde: "Nadîr Sûresi de!” karln verdi .

2

Saîd b. Mansûr, Buhârî, Müslim ve bn Merdûye'nin bildirdiine göre Saîd

b. Cübeyr der ki: "bn Abbâs’a: "Har Sûresi” dediimde: "Bu sûre Nadir

oullar hakknda indi" karln verdi .

3

y U h ^
«r?

il ja j

«W» ^jjj * jUN u; Ijj^u

i jü^ ius jû ^\ j$J uii ^
jl ÂJ £jA ^.lÂa Lt * l (J^i l JLj j iJjjjj

i ;üî uj * ^üi i Ji* uü u
• / **

& cflj «r*^ ^

1

bnu'd-Durays (17, 18), Nehhâs (sh. 703) ve Beyhakî (7/142- 144).

J
Buhârî (4029, 4883).

3
Fef/tu'/-BiSrî'de (8/81) geçtii üzere Saîd b. Mansûr, Buhârî (4882), Müslim (3031) ve

Fethu'l-Bâri'de (7/333) geçtii üzere bn Merdûye.
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"Göklerde olanlar da yerde olanlar da Allah' tebih ederler.

O güçlüdür. Hakim dir. Kitap ehlinden inkarc olanlar ilk

sürgünde yurtlarndan çkaran odur. Oysa ey inananlar!

Çkacaklarn sanmamtnz, onlar da, kalelerinin

kendilerini Allah'tan koruyacan sanmlard. Ama Allah'n

azab onlara beklemedikleri yerden geldi, kalplerine korku

sald; evlerini kendi elleriyle ve inananlarn elleriyle

ykyorlard. Ey akl sahipleri! Ders aln. Allah onlara

sürülmeyi yazmam olsayd, dünyada baka ekilde azap

verecekti. Ahirette onlara ate azab vardr. Bu, Allah'a ve

Peygamberine kar gelmelerinden ötürüdür. Kim Allah'a

kar gelirse bilsin ki Allah'n cezalandrmas üphesiz
çetindir. nkara kitap ehlinin yurtlarnda hurma aaçlarn
kesmeniz veya onlar kesmeyip gövdeleri üzerinde ayakta

brakmanz Allah'n iznyledir. Allah yoldan çkanlar
böylece rezillie uratr. Ey inananlar! Onlann mallarndan,
Allah'n Peygamberine verdii eyler için siz ne at ve ne de

deve sürdünüz; fakat Allah peygamberlerine, diledii

kimselere kar üstünlük verir. Allah her eye Kadirdir.

Allah'n, fethedilen memleketler halknn mallarndan
Peygamberine verdikleri; Allah, Peygamber, yaknlar,

yetimler, yoksullar ve yolda kalmlar içindir; ta ki

içinizdeki zenginler arasnda elden ele dolaan bir devlet

olmasn. Peygamber size ne verirse onu aln, sizi neden
menederse ondan geri durun; Allah'tan saknn, dorusu

Allah'n cezalandrmas çetindir." (Har Sur. 1.7)

Hâkim bn Merdûye ve DelâiVde Beyhakî'nin bildirdiine göre Hz. Âie der

ki: Nadîr oullarnn gazvesi -ki onlar Yahudilerden bir frkadr- Bedir

savandan alt ay sonra idi. Evleri ve hurmalklan Medine'nin kenannda bir
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taraftayd. Resûlullah Maiiahu aleyhi melfem) onlan kuatm ve sürgün etmek üzere

onlar kalelerinden indirmiti. Develerinin tayabilecei kadar mal ve eyay
beraberlerinde götürecek, ama silah almayacaklard. te o zaman Yüce Allah

onlarn hakknda: "Göklerdeki ve yerdeki her ey Allah' tespih etmektedir.

O, mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. O, kitap ehlinden

inkâr edenleri ilk toplu sürgünde yurtlarndan çkarandr ..."
1

âyetlerini

indirdi. Resûlullah (saiiaiianu aleyhi »niem) onlarla savat. Sonra kendilerini am'a

sürgün etmek üzere onlarla anlat. Onlar daha önce sürgün edilmemi bir

nesilden geliyordu. Sonunda Allah onlar hakknda bu âyetleri indirdi. Eer bu

âyetleri indirmemi olsayd onlan ölüm ve esaretle azaplandtnrd. Ancak

Allah: "...O, kitap ehlinden inkâr edenleri ilk toplu sürgünde yurtlarndan

çkarandr ..."
2 buyurmaktadr. Dünyada ilk sürgün de am'a yaplmtr .

3

Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd, bn Ebî Hâtim ve Beyhakî mürsel olarak

Urve'den aynsn bildirir. Beyhakî: “Bilinen mürsel olduudur" dedi/

Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in Hasan(-

Basrî)'den bildirdiine göre Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi melM Nadîr oullarn sürgün

ettii zaman: "Bu, ilk sürgündür ve ben onlarn izi üzereyim" buyurmutur/

Bezzâr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim, bn Merdûye ve fto's'da Beyhakî'nin

bildirdiine göre bn Abbâs der ki: Maher yerinin am olduundan üphe

eden kii: "O, kitap ehlinden inkâr edenleri ilk toplu sürgünde yurtlarndan

çkarandr..."
6

âyetini okusun. Resûlullah Msiiriui aleyhi »arifem), onlara:

"Buralardan çkn" buyurunca, onlar: “Nereye gidelim?" dediler. Bunun

üzerine Resûlullah (saüaitahu aleyhi mailem): "Maher yerine gidin" karln verdi .
7

Ahmed'in Zühd'de Kays’tan bildirdiine göre Cerîr kavmine vaaz verirken:

“Vallahi onda bir kerpiç bile koymam olmak isterdim. Siz ancak gizlenen

deve kuu gibisiniz. Sizin topraklannz ilk olarak sol taraftan, sonra da sa

1 Har Sur. 1, 2
2 Har Sur. 2

3 Hâkim (2/483, "sahih") ve Beyhakî 3/178).

* Abdurrezzâk, Musannefte (9732), îbn Kesîr Tefsîr'de (8(85) geçtii üzere bn Ebî

Hâtim ve Beyhakî (3/177, 178).

5 bn Cerîr (22/499 ve bn Kesîr Tefsîr’de (8/84) geçtii üzere bn Ebî Hâtim.
6 Har Sur. 2
7
Bezzâr, Kefu’l-Estâr (3426) ve bn Kesir Tefsîr’de (8/84) geçtii üzere bn Ebî Hâtim.
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taraftan harap olacaktr. Maher de burada olacaktr" dedi ve am' iaret

etti.

bnu’l-Münzir'in bildirdiine göre bn Cüreyc: "O, kitap ehlinden inkâr

edenleri ilk toplu sürgünde yurtlarndan çkarandr. Siz onlann

çkacaklarn sanmamtnz ...'
,1 buyruunu açklarken öyle dedi: "Allah,

Peygamberine, Yahudilere kar ilk toplanmada fetih nasip etti. Onlarla iki

veya üç defa savamad. Allah Peygamberini ilk toplanmada onlara kar

üstün kld. Ancak Peygamber ve ashâb onlann kalelerinden asla

çkmayacaklann zannetmiti."

Beyhakî Delâil 'de Urve'den bildirir: Resûlullah {siiiaiiahu aleyhi vesellem), Nadîr

oullarna topraklann terk edip gitmelerini emretti. Medine'de nifak had

safhaya ulamt. Onlar: "Nereye gideceiz?" deyince, Resûlullah (sallailahu aleyhi

vesellem): "Sizi toplanma yerine gönderiyorum

"

buyurdu. Münafklar Ehl-i

Kitab'dan kardelerine ve dostlanna yaplacak eyi iitince onlara haber

gönderdiler ve: "Biz ölümde de, kalmda da sizinleyiz. Eer savarsanz biz

sîzlere yardm edeceiz. Buradan çkarlacak olursanz sizi yalnz brakacak

deiliz" dediler. eytann onlara zaferi temenni ettirmesiyle Hz.

Peygamber'e {sallailahu aleyhi vesellem): "Vallahi kalelerimizden çkmayacaz. Eer

bizimle savarsan biz de sizinle savarz" diye seslendiler.

Bunun üzerine Hz. Peygamber (sallailahu aleyhi vesellem), Allah’n emri

dorultusunda onlar hakknda hüküm klp ashâbna emredince ashâb

silahlann kuand. Sonra da onlara saldrd. Yahudiler evlerine ve kalelerine

sndlar. Hz. Peygamber (seiiaiiehu aleyhi vesellem) yanlanna ulanca ashabna ilk

olarak yaknda olan evleri ykmaya balamalann ve hurma aaçlann kesip

yakmalarn emretti. Allah Yahudileri ve münafklar engellemi ve münafklar

Yahudilere yardm edememiti. Allah her iki frkann da kalbine bir korku

düürmütü. Resûlullah (sallailahu aleyh, vesellem), ehir merkezine yakn evleri ykmay

her bitiriinde Allah onlann kalplerine korku düürüyordu. Bunun üzerine

Yahudiler de arkalanndan kendi evlerini ykmaya baladlar. ResûJullah’n

(sallailahu aleyhi vesetlem) karsna çkmaya güç yetiremiyorlard. Ykmda evlerinin

sonuna yetiecekleri srada münafklan ve temenni etmi olduklan galibiyeti

bekliyorlard.

’ Har Sur. 2
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Ancak bundan ümitlerini kestiklerinde Resûlullah'tan (salialiahu aleyhi vesellem), ilk

teklif etmi olduu eyi istediler. Hz. Peygamber (salialiahu aleyhi vesellem), silah dnda
develerinin kaldrabilecei kadar mallarndan almalar ve sürgün edilmeleri

üzere hüküm kld. Artk her biri bir tarafa gitmiti. Fakat Müslümanlarn

evleri ykmalarn ve hurma aaçlarn kesmelerini ayplayarak: “Aaçlarn

suçu nedir ki? Bir de slah edici kiiler olduunuzu söylemektesiniz" dediler.

Bunun üzerine Yüce Allah: "Göklerdeki ve yerdeki her ey Allah' tespih

etmektedir. O, mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir... Hurma

aaçlarndan, herhangi birini kesmeniz veya gövdeleri üzerinde

brakmanz hep Allah'n izniyledir ve O'nun yoldan çkanlar rezil etmesi

içindir
" 1

âyetlerini indirdi. Allah ganimetleri (savasz elde edildii için)

Resûlullah'a (saiBiahu aleyhi vesBiiem) ganimet kld ve baka birine bir pay vermedi.

Sonra: "Ey inananlar! Onlarn mallarndan, Allah’n Peygamberine verdii

eyler için siz ne at ve ne de deve sürdünüz; fakat Allah peygamberlerine,

diledii kimselere kar üstünlük verir. Allah hereye Kadiridir
" 2

buyurdu.

Resûlullah (salialiahu aleyhi vBseiiem) bu ganimeti Allah'n kendisine göstermi olduu ilk

muhacirler arasnda taksim etti .

3

bn Cerîr, bn Merdûye, DelâiVde Beyhakî ve Ibn Asâkiriin Avfî vastasyla

bildirdiine göre bn Abbâs der ki: Hz. Peygamber (salialiahu aleyhi vesellem), Yahudileri

kuatt ve onlarn her eyini ele geçirdi. Bunun üzerine Yahudiler,

Resûlullah'a (salialiahu aleyhi vesellem) stedii her eyi verdi. Resûlullah da (salialiahu ah-yhi

vesellem) kanlarnn dökülmemesi, topraklarndan ve vatanlarndan çkarak am
topraklarna gitmek üzere onlarla anlat. Ayrca onlardan her üç kiiye bir

deve ve su tulumu verdi .

4

Beavî'nin Mu'cem 'de Muhammed b. Mesleme'den bildirdiine göre Hz.

Peygamber (salialiahu aleyhi vesellem) kendisini Nadîr oullarna göndermi ve sürgün

için onlara üç gün süre vermesini emretmitir.

Saîd b. Mansûr, Abd b. Humeyd, Buhârî, Müslim, Tirmizî, bnu'l-Münzir,

bn Merdûye ve Delâil'öe Beyhakî'nin bn Ömer'den bildirdiine göre

1 Har Sur. 1- 5
2 Har Sur. 6
3 Beyhakî (3/180- 182).

4 bn Cerîr (22/505, 506), Beyhakî (3/359) ve bn Asâkir (1/179).
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Resûlullah (saiiaiiBhu aleyhi veseiiem), Nadîr oullarnn hurmaln yaktrmt. Onlarn

sürgünü de topraklarndan baka topraklara gitmeleridir.

1

Saîd b. Mansûr, Abd b. Humeyd, Buhârî, Müslim, Tirmizî, bnu'l-Münzir,

bn Merdûye ve Delâil'de Beyhakî'nin bn Ömer’den bildirdiine göre Hz.

Peygamber Mallahu aleyhi vesaiiem), Nadîr oullarnn hurmaln yaktrd ve kestirdi.

Bu hurmalk Buveyre hurmal idi. Bu konuda Hassân Sâbit:

"Buveyre bahçesinde ateler yükseldi

Benî Luey askerine bu kolay geldi” dedi.

Bunun üzerine Yüce Allah: "Hurma aaçlarndan, herhangi birini

kesmeniz veya gövdeleri üzerinde brakmanz hep Allah'n izniyledir ve

O'nun yoldan çkanlar rezil etmesi içindir"* âyetini indirdi.
3

Tirmizî, Nesâî, bn Ebî Hâtim, M. el-Evsat 'ta Taberânî bn Merdûye ve

bnu’d-Durays’n bildirdiine göre bn Abbâs: " Js. üls jl âlJ li

l^>1"4 (=Hurma aaçlarndan, herhangi birini kesmeniz veya gövdeleri

üzerinde brakmanz) buyruunu açklarken: “Âyetteki "LJ"5 ifadesi hurma

mânâsndadr" dedi. "O'nun yoldan çkanlar rezil etmesi içindir
"6 buyruu

hakknda ise: “Onlar kalelerinden indirdiler ve hurmalklar kesmekle

emrolundular. Bu emir karsnda Müslümanlar tereddüt etmilerdi.

Müslümanlar “Bu sebeple bir ksmn kestik, bir ksmn da braktk.

Sonrasnda Resûlullah’a (saiiaiiahu aleyhi veseiiem) soralm: “Bize kestiklerimizde ecir,

braktklanmzda ise günah var mdr?” dedik. Bunun üzerine Yüce Allah:

"Hurma aaçlarndan, herhangi birini kesmeniz veya gövdeleri üzerinde

brakmanz hep Allah'n izniyledir ve O'nun yoldan çkanlar rezil etmesi

içindir
"7

âyetini indirdi.
8

1

Buhârî (3031, 4031), Müslim (1746/29, 31), Tirmizî (1552) ve Beyhakî (3/357).
2 Har Sur. 5

3
Saîd b. Mansûr (2642), Buhârî (4032), Müslim (1746/30), Tirmizî (3302) ve Beyhakî

(3/184, 355- 358).

4 Har Sur. 5

5 Har Sur. 5
6 Har Sur. 5
7 Har Sur. 5
8
Tirmizî (3303,

"
hasen "), Nesâî, S. el-Kübrâ (11574) ve Taberânî (587). Sahîh hadistir

(Bakn: Elbânî, Sahîh Sünen et-Tirmizî, 2631).
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Ebû Ya'la ve bn Merdûye'nin bildirdiine göre Câbir der ki: Önce onlara

hurma kesmelerinde ruhsat verdi ve sonra iddetle yasaklad. Ashâb: “Ya

Resûlallah! Bize kestiklerimizde ecir, braktklarmzda ise günah var mdr?"

diye sorunca, Yüce Allah: "Hurma aaçlarndan, herhangi birini kesmeniz

veya gövdeleri üzerinde brakmanz hep Allah'n izniyledir ve O'nun

yoldan çkanlar rezil etmesi içindir
"1

âyetini indirdi .

2

bn shâk, Yezîd b. Rûmân’dan bildirin Resûlullah (»iaiiBhu aleyhi meltem), Nadîr

oullanna inince Nadîr oullan kalelerine çekildi. Resûlullah (»Mehu aleyhi meltem)

hurmalklann kesilmesini ve yaklmasn emretti. Bunun üzerine onlar: “Ey

Muhammedi Sen fesad yasaklar ve ayplardn, ne oluyor da hurmalklan

kesiyor ve yakyorsun?” deyince bu âyet indi .

3

Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd, bnu’l-Münzir ve DelâiVde Beyhakî'rin

bildirdiine göre Mücâhid der ki: Muhacirlerin bir ksm bir ksmn hurmalar

kesmekten menederek: “Bunlar Müslümanlarn ganimetlerindendir" dediler.

Hurmalan kesenler ise: “Bu, dümanlara öfke içindir" dedi. Bunun üzerine

Kur'ân, hurmalan kesmeyi menedenleri tasdik edip, kesenlerin de bir günah

olmadn bildirdi ve: “Kesmesi de, brakmas da Allah'n izniyledir”

buyurdu .

4

bn shâk ve bn Merdûye, bn Abbâs’tan bildirir: Har Sûresi, Nadîr

oullan hakknda inmitir. Allah, Har Sûresinde onlardan ald intikam ye

Resûlullah' (soiiaiisb eieyh metem) onlara musallat etmesini zikretmitir. Hz.

Peygamber (sallaiiahu aleyhi meltem) onlara yaptklann Allah’n izni ile yapmtr. Allah,

Yahudilere haber gönderip de kendilerine yardm edeceklerini söyleyen

münafklan zikretmi ve: "O, kitap ehlinden inkâr edenleri ilk toplu

sürgünde yurtlarndan çkarandr. Siz onlarn çkacaklarn sanmamtnz.

Onlar da kalelerinin, kendilerini Allah'dan koruyacan sanmlard. Ama

Allah'n emri onlara ummadklar yerden geldi. O, yüreklerine korku

düürdü. Öyle ki, evlerini hem kendi elleriyle, hem de mü'minlerin elleriyle

ykyorlard ..."5 buyurmutur. Burada da evlerini kaplannn yanndan

1

Har Sur. 5

2
Ebû Ya'la (2189). Heysemî, Mecmau'z-Ztvâid'de (7/122) der ki: "Ebû Ya'la bu hacisi

zayf olan hocas Süfyân b. Vek'ten rivayet etmitir."

3 bn ishâk, Sîretu bn Hiâm (2/191).

4 Abdurrezzâk (9374) ve Beyhakî (3/185).

5 Har Sur. 2
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ykmaya balamalar kastedilmektedir. Sonra Resûlullah'n (»iaiiahu aiyt vmiian)

hurmalan kesmesini ve Yahudilerin kendisine: “Ey Muhammed! Sen fesad

yasaklardn, hurmalan kesmek te ne oluyor?" demelerini zikredip: "Hurma

aaçlarndan, herhangi birini kesmeniz veya gövdeleri üzerinde

brakmanz hep Allah'n izniyledir ve O'nun yoldan çkanlar rezil etmesi

içindir"' buyurmu ve onlardan intikam aldn bildirmitir. Sonra Nacfîr

oullannn ganimetini zikrederek: "Ey inananlar! Onlarn mallarndan,

Allah'n Peygamberine verdii eyler için siz ne at ve ne de deve sürdünüz;

fakat Allah peygamberlerine, diledii kimselere kar üstünlük verir. Allah

hereye Kadirdir
" 3 buyurmu ve bu ganimetin Resûlullah'a (saiiaiiahu aleyhi veseiiem)

has olduunu, onu istedii ekilde databileceini bildirmitir. Sonra

Müslümanlann at koturarak savap fethettikleri ve kazandklar ganimeti

zikredip: "Allah'n, fethedilen memleketler halknn mallarndan

Peygamberine verdikleri; Allah, Peygamber, yaknlar, yetimler, yoksullar

ve yolda kalmlar içindir..."
3 buyurmutur. Burada at koturarak savap

elde edilen ganimetler kastedilmektedir. Sonra münafklan; Abdullah b.

Ubey, Mâlik, Dâis ve bunlann görülerinde olanlan zikredip: “Münafklann,

kitap ehlinin inkarclarndan olan kardelerine: «Eer siz yurdunuzdan

çkarlrsanz and olsun ki, biz de sizinle beraber çkarz; sizin aleyhinizde

kimseye asla uymayz; eer savaa tutuursanz mutlaka size yardm

ederiz» dediklerini görmedin mi? Allah onlarn yalanc olduklarna ahidlik

eder... Onlarn durumu, kendilerinden az zaman önce geçmi ve ilerinin

karln tatm olanlarn durumu gibidir
"4 buyurmutur. Burada da

Resûlullah'n (aaiialiahu aleyhi veseiiem) sürgün etmi olduu Kaynukâ' oullan

kastedilmektedir.

5

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Katide: "O, kitap ehlinden inkâr

edenleri ilk toplu sürgünde yurtlarndan çkarandr..."
6 buyruunu

açklarken öyle dedi: “Sürgün am tarafna yapld. Sürgün edilenler Nadîr

1 Har Sur. 5

2 Har Sur. 6

3 Har Sur. 7
4 Har Sur. 11- 15

5 bn shâk, Sîretu bn Hiâm (2/192- 195).

6 Har Sur. 2
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oullandr. Hz. Peygamber (sBiyahu aleyhi vesellem) Uhud'dan geri döndüü zaman

onlan Medine'den Hayberie sürgün etti."

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Mücâhid: "O, kitap ehlinden inkâr

edenleri ilk toplu sürgünde yurtlarndan çkarandr... Hurma aaçlarndan,

herhangi birini kesmeniz veya gövdeleri üzerinde brakmanz hep Allah'n

izniyledir ve onun yoldan çkanlan rezil etmesi içindir
"

1

âyetlerini açklarken

öyle dedi: “Yurtlarndan sürgünle çkarlanlar Nadîr oullandr. Yüce Allah'n

onlan rezil etmesi de âyetlerde bahsedilen eylerden dolaydr.”

Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre krime der ki: Kim sürgünün Beytü’l-

Makdis’e olduundan üphe ederse: "O, kitap ehlinden inkâr edenleri ilk

toplu sürgünde yurtlarndan çkarandr.. âyetini okusun. nsanlar bir defa

topland ki, o da Hz. Peygamber (saiiaiiahu aleyhi vessiiem), Medine'de belirip Yahudileri

sürgün ettii zamandr.

Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd, Ebû Dâvud, bnu'l-Münzir ve Beyhakî'nin

Delâiide Abdurrahman b. Ka'b b. Mâlik'ten onun da Resûlullah'n (sattaiiahu hiayhi

vcseiiem) ashâbndan bir kiiden bildirdiine göre Bedir savandan önce ve

Resûlullah (»iaiiahu iyhi ««nemi, Medine’de iken Kurey kafirleri Abdullah b. Ubey

b. Selûl’a, Evs ve Hazrec kabilelerinden kendisiyle beraber putlara tapanlara:

“üphesiz ki, siz bizim adammz yannzda banndrdnz. üphesiz ki siz

Medine’de sayca en çok olanlarsnz. Allah'a yemin ederiz ki, siz onu ya

öldürürsünüz ya da memleketinizden dan çkartrsnz. Yoksa bütün

Araplar toplayp üzerinize yürür ve hepinizi öldürürüz. Kadnlarnz ve

çocuklarnz kendimize helal klanz" eklinde bir mektup yazdlar. Bu mektup

Abdullah b. Ubey ve yanndaki putperestlerin eline geçince haberleip

Resûlullah (sallaiiahu aleyhi veseilstn) ve ashab ile savamak için toplandlar.

Bu haber de Hz. Peygamber'e (saiiaiBhu aleyhi verileni) ulanca, onlara: "Kurey'in

tehdidi sizi o kadar etkiledi ki, onlarn size kurduu tuzak sizin kendi nefsinize

kurduunuz tuzaktan daha büyük deildir. Oysa siz çocuklarnz ve

kardelerinizle savamak istiyorsunuz

"

buyurdu. Hz. Peygamber'dentaHaiiahuaeyh

reseiiem) bu sözleri iittiklerinde tekrar daldlar. Bu haber Kurey’e ulat. Bu da

Bedir savandan önce olan bir eydi. Kurey kafirleri Bedir savandan sonra

Yahudilere: “Siz kale ve silah sahipleri kiilersiniz. Ya adammzla savar ya da

1 Har Sur. 2- 5

2 Har Sur. 2
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biz unu unu yapanz. O zaman da kadnlarnzn halhallan ile aramzda hiçbir

engel kalmaz" diye bir mektup yazd.

Bu mektup Yahudilere ulanca Nadîr oullar hainlik etmek üzere

topland ve Hz. Peygamber'e (saMata aleyhi vesetlem): "Senin adamlarndan otuz kii,

bizim de hahamlarmzdan otuz kii yola çksn ve orta yerde bulualm.

Hahamlarmz seni dinlesinler. Eer onlar seni dorulayp iman ederse

hepimiz iman ederiz" diye haber gönderdiler. Bunun üzerine Hz. Peygamber

(sadaiiahu aleyhi vaseiiem) ashâbndan otuz kii ile Yahudiler de otuz haham ile yola çkt.

Daha az bir mesafe yol alm iken Yahudiler birbirlerine: "Kendisinden önce

ölmek isteyen ashâbndan otuz kii yannda iken ona nasl ulaacaksnz?"

demeye balad. Bunun üzerine: "Biz altm kii iken nasl anlaacaz? Sen

ashâbndan üç kii ile çk. Bizim de âlimlerimizden üç kii çksn ve seni

dinlesinler. Eer onlar seni dorulayp iman ederse hepimiz iman eder ve seni

tasdik ederiz" diye haber gönderdiler.

Bunun üzerine Hz. Peygamber (safaiahu aleyhi «senem) üç kiiyle, Yahudiler de üç

kiiyle çkt. Onlar hançerlerini kuanm Resûlullah’ (uHaiihu aleyhi «senem) anszn

öldürmek istiyordu. Nadîr oullarndan temiz kalpli bir kadn Ensâridan olan

Müslüman kardeine Nadîr oullarnn hainlik ederek Resûlullah' (saMahu aleyhi

veseiiem) öldürecei haberini gönderdi. Kardei de hzl bir ekilde Hz.

Peygamber'e (hsMiu dert* ««im geldi ve Nadîr oullan yetimeden gizlice bu

haberi verdi. Bunun üzerine Hz. Peygamber (siMahu aleyhi vEseiiem) geriye döndü.

Sabah vakti ResûlullahMdiahu aleyhi meiim) ordularla onlan kuatarak:
"
Vallahi, siz

bizimle bir antlama yapmadkça size güvenmeyiz" buyurdu. Onlar antlama

yapmay reddedince o gün Müslümanlarla beraber onlarla savat.

Ertesi gün Nadîr oullann brakt ve ordularyla Kureyza kabilesinin

üzerine gitti. Onlan antlama yapmaya davet etti. Onlar da bunu kabul

edince onlan brakt ve dier gün tekrar ordulanyla Nadîr oullann kuatt.

Silah dnda develerinin kaldrabilecei kadar mallanndan alarak sürgün

edilmeyi kabul edinceye dek onlarla savat. Bunun üzerine Nadîr oullan

develerinin kaldrabilecei kadar eyalarndan kaplanndan ve direklerinden

alarak gittiler. Onlar evlerini ykarak ilerine yarayacak direkleri alyordu.

Onlann sürgünleri insanlann am'a olan ilk sürgünüydü.

Nadîr oullan, Allah'n srâil oullanna sürgünü yazd zamandan beri

sürgün edilmemi bir nesildendi. Bu sebeple Resûlullah (suiiaiiahu aleyhi ««iem) onlan

sürgün etti. Allah onlara sürülmeyi yazmam olsayd, dünyada onlara
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Kureyza oullarna vermi olduu azap gibi bir azap verirdi. Sonra Allah:

"Göklerdeki ve yerdeki her ey Allah' tebih etmektedir. O, mutlak güç

sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir... Ey inananlar! Onlarn mallarndan,

Allah’n Peygamberine verdii eyler için siz ne at ve ne de deve sürdünüz;

fakat Allah peygamberlerine, diledii kimselere kar üstünlük verir. Allah

hereye Kadir’dir
"

1

âyetlerini indirdi.

Nadîr oullannn hurmal Resulullah'a (seHaiiohu ^ natan) has bir hurmalk

oldu. Allah onu özel olarak Resûlullah’a (mUbPbHu aleyh, veseiiem) verdi ve: "Ey

inananlar! Onlarn mallarndan, Allah’n Peygamberine verdii eyler için

siz ne at ve ne de deve sürdünüz..."
1
buyurdu. Bu da bu ganimet savasz

olarak kazanlmtr, mânâsndadr. Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi veseiiem) hurmaln

çounu Muhacirlere verdi. Bir pay da Ensâr'dan ihtiyaç sahibi olan iki kiiye

verdi. Bu iki kiiden baka Ensâr'dan hiç kimseye bir pay vermedi.

Resûlullah’n (saiisiiahu aleyh, «seiien) sadakas da Hz. Fâtma'nn çocuklarnn elinde

kalandr .

3

Abd b. Humeyd'in Ebû Mâlik’ten bildirdiine göre -Yahudilerden iki kabile

olan- Kureyza ve Nadîr oullar Cahiliye döneminde Ensar'dan iki kabileye

kar müttefik idiler. Bunlar Evs ve Hazrec kabileleridir. Resûlullah (aiiaihhu ieyh.

veseiiem] Medine'ye geldii zaman Ensâr Müslüman olmu ve Yahudiler

Müslüman olmay reddetmiti. Nadîr oullan kalelerinde iken Müslümarlar

üzerlerine yürüdü ve Yahudilerin kalelerinden kendi taraflannda olan yerleri

ykmaya baladlar. Yahudiler de onlara ulamak için kendi taraflarn

ykmaktayd. Sonunda Nadîr oullar kalelerinden inince: "O, kitap ehlinden

inkâr edenleri ilk toplu sürgünde yurtlarndan çkarandr... Bu, Allah'a ve

Peygamberine kar gelmelerinden ötürüdür. Kim Allah'a kar gelirse

bilsin ki Allah’n cezalandrmas üphesiz çetindir"* âyetleri indi.

Onlar, Hz. Peygamber (saiisiiahu sMî vudhm) ile bir antlama üzere indiler. Nadîr

oullan aileleriyle sürgün edilecek, mallan ve topraklan alnacakt. Sonunda

sürgün edilerek Hayber'e gittiler. Müslümanlar da hurmalan kesmekte idi.

Bana Medine’den baz kiilerin bildirdiine göre bu hurmalar kötü hurma

1 Har Sur. 1- 6

2 Har Sur. 6

3 Abdurrezzâk (9733) ve Ebû Dâvud (3004). snad sahihtir (Elbânî, Sahih Sünen Ebî

Dâvud, 2595).

4 Har Sur. 2- 4
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kabul edilen line denilen küçük hurmalard. Mürikler, Müslümanlarn

hurmalan kesmesini kötüleyince Allah Müslümanlann özrünü beyan eden:

"Hurma aaçlarndan, herhangi birini kesmeniz veya gövdeleri üzerinde

brakmanz hep Allah'n izniyledir ve O'nun yoldan çkanlar rezil etmesi

içindir
"

1

âyeti indirdi.

Allah'n: "Ey inananlar! Onlarn mallarndan, Allah'n Peygamberine

verdii eyler için siz ne at ve ne de deve sürdünüz ..."
3 buyruu ise

öyledir: Onlar savaa ne at, ne de binekle katlmamtr. Onlar Medine’nin

bir kenarndayd. Kureyza, Nadîr oullarndan sonra bir veya iki yl Hz.

Peygamber (s&Bahu aleyhi mailem) ile yapm olduklan antlama üzere Medine'de

kald. Ahzâb günü mürikler geldii zaman kendilerine “Bizimle beraber

Muhammed'e kar savan” denildi. Bunun üzerine Yahudilen “Bize rehin

olarak sizden elli kii gönderin" diye haber gönderdi. Nuaym b. Mes’ûd el-

Ecaî Müslümanlarn yanna gelerek durumu onlara haber verdi. Nuaym

Müslümanlar ve mürikler arasnda güvenilir bir kii idi. Yahudilerin

müriklerle beraber çkmalar için: “Bize rehin olarak sizden elli kii

gönderin" diye haber gönderdii ve müriklerin bunu kabul etmedii haberi

Resûlullah'a (saliaiiuhu aleyh, vesellen) ulat. Bu durumda Yahudiler hem

Müslümanlara, hem de müriklere kar sava halinde oldular. Hz.

Peygamber (sBlallalu alayh vaseiiam) onlara Sa'd b. Muâz ve Havvât b. Cübeyr'i

gönderdi. Yanlarna geldiklerinde Yahudilerin büyükleri olan Ka'b b. el-Eref:

"Benim iki kanadm (olan mürikler ve Nadîr oullan) vard. Ancak siz bir

kanadm kestiniz. Ya bana kanadm geri verirsiniz (Nadîr oullann

sürgünlerinden geri çevirirsiniz) ya da üzerinize bir saldn yapanm" dedi.

Havvât b. Cübeyr: “Onu mzramla öldürmek isterim" dedi. Bunun üzerine

Sa'd ona: “Sen kaçar gidersin ve beni yakalarlar" diyerek onun bu ii

yapmasna mani oldu.

Tekrar Hz. Peygamber’in (saiBishu aleyh. «seiM yanna döndüler ve olanlan

anlattlar. Allah'n izin vermesi üzerine toplanan düman gruplan geri

döndüler ve Resûlullah MiBiahu aleyhi veseiiem) silah brakt. Bu srada Cibril gelip:

“Sana kitab indirene yemin olsun ki, mürikler yanna geldii zamandan

Allah'n onlan hezimete uratt zamana kadar ben atn üzerinden inmedim.

Git, Allah, sana Kureyza ile savaman için izin verdi" dedi. Hz. Peygamber

1 Har Sur. 2- 5
J Har Sur. 6
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(»ialilu aleyhi mailem) ashabyla beraber Kureyza'ya gidip: "Ey maymunlarn ve

domuzlarn kardeleri!" diye seslendi. Kureyza’llar: “Ey Ebu'l-Kâsm! Sen

böyle kötü konumazdn" dediler. Onlar da kalelerinden Sa'd b. Muâz’n

hükmü üzere indiler. Sa'd onlarn müttefik olduu kabileden idi. Onlardan

savaçlarn öldürülmesi, ganimetlerinin ve mallannn paylatnlmas yönünde

hükmetti. Söylenene göre Hz. Peygamber (sailaHahu aieyt meUon), Sa'd için:
"
Allah'n

hükmü ile hükmetti" buyurmutu. Sa'd onlann balann vurup ganimeti ve

mallann taksim etti.

Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre Yahya b. Saîd der ki: Resûlullah (saiBiiahu

aleyhi «seiiem) bir hacetinden dolay Nadîr ogullannn yanna gitmiti ve Nadir

oullan Resûlullah' Maitahu aleyhi «ailem) öldürmeye kasdetmiti. Allah, Resûlullah'

(sldkhu aleyhi nsellam) bu durumdan haberdar edince Hz. Peygamber (saUaflahu aleyhi vesslem)

Müslümanlara, onlara hücum etmesini emretti. Sonunda altn, gümü ve

develerinin tayabilecei kadar eylerin kendilerinin, hurmalklarn,

topraklannm ve silahlarnn kendisinin olmas üzere onlarla bir antlama

yapt. Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi vEseHem) bu ganimeti Muhacirler arasnda taksim etti.

Sehl b. Huneyf ve Ebû Ducâne dnda Ensâridan hiç kimseye bir ey vermedi.

Abd b. Humeyd'in krime'den bildirdiine göre Resûlullah (sailaHahu aleyhi vesilem)

bir gün diyetin yanlannda nasl olduunu sormak için Nadir oullanna

gitmiti. Nadîr oullar, Resûlullah’n (ullsliahu aleyhi vsaiier) yannda az kiinin

bulunduunu görünce onu öldürmek ve ashabn esir alarak Medine'de

Kureylilere satmak istedi.

Hal böyle iken Medine'li Yahudi bir kii gelip arkadalannn Hz.

Peygamber'in (sailaHahu aiByhi vaseiiem) hakknda konutuklann görünce: “Ne yapmak

istiyorsunuz?" diye sordu. Onlar: “Biz Muhammed'i ve ashâbn öldürmek

istiyoruz" dediler. Bu kii: “Muhammed nerededir?" diye sorunca:

“Muhammed bize yakn bir yerdedir" cevabn verdiler. Bu arkadalan:

“Vallahi, ben Muhammed'i Medine’nin içinde braktm geldim" dedi. Bunjn

üzerine pimanlk duyarak: “Demek ki aramzdaki antlamay bozduumuzu

anlad" dediler.

Aralannda Huyey b. Ahtab ve Âs b. Vâil’in de bulunduu altm kiilik bir

grup Ka'b'n yanna gittiler ve: “Ey Ka’b! Sen kavminin efendisi ve onlar

tarafndan övülen bir kiisin. Muhammed ile aramzda hüküm kl (bizim

durumumuz mu daha iyi yoksa onun mu)" dediler. Ka’b: “Sizde neler vardr?"

diye sorunca: “Biz köleleri azat eder ve besili develerimizi keseriz.
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Muhammed'in ise ne ailesi, ne de mal vardr" dediler.

Ka'b onlan Resûlullah’dan (aaiisUshu aleyhi «seiiem) daha üstün klnca geri

döndüler. Bunun üzerine Yüce Allah: "Kendilerine kitap verilmi olanlarn,

puta ve eytana kanp, inkar edenlere: «Bunlar, inananlardan daha doru

yoldadrlar» dediklerini görmedin mi? ite, Allah'n lanetledikleri onlardr.

Allah'n lanetledii kiiye asla yardmc bulamayacaksn "1

âyetlerini indirdi.

Allah, Resûlullah' Uaiiaiiahu aleyh mriiem) öldürmek istediklerini haber vererek:

"Ey inananlar! Allah'n üzerinize olan nimetini ann: Hani bir topluluk size

tecavüze kalkmt da Allah onlara mani olmutu. Allah'dan saknn,

inananlar Allah'a güvensinler
"2

âyetini indirdi. Bunun üzerine Resûlulah

(seiiaiiehu aleyhi vueiiam): "Kim Ka'b' benim yerime öldürür
?"

diye sorunca, aralarnda

Muhammed b. Mesleme'nin de bulunduu ashâbndan bir grup: "Ya

Resûlallah! Biz onu senin yerine öldürürüz. Ancak bize bir eyi helal klman

istiyoruz" dediler. Sonra Ka’b’n yanna gelerek: "Ey Ka'b! Muhammed
bizden sadaka vermemizi istedi, sen bize bir eyler sat" dediler. -krime:

"Resûlullah'n (saJiaiiahu aleyhi vesuHem) helal klmasn istedikleri ey de buydu” dedi-

Ka'b: "O zaman çocuklarnz rehin olarak bana verin" deyince: "Bu yarn

bizim için utanç verici bir ey olur. Çocuklarmz için: «Bir yük arpa karl
rehin olarak verilen çocuk» denilmesi kötü bir eydir” dediler. Ka’b: "O

zaman bana silahlannz rehin olarak brakrsnz" dedi. Bu ekilde anlatlar

ve: "Yann seninle buluuruz" dediler.

kinci gün tekrar yanna geldiler. Resûlulah Maiiahu aleyhi vesdiem) namazgahnda

namaz klp zafer kazanmalar için dua ediyordu. Ka’b’n yanna gittiklerinde

ona: "Ey Ka'b!” diye seslendiler. Ka'b yeni evlenmiti. Onlara cevap verince,

Umeyr'in kz olan hanm: "Nereye gidiyorsun? Ben bu saatte kan kokusu

alyorum" dedi.

Ka’b üzerinde safran ile boyanm çarafla yanlarna indi. Ka’b'n perçemi

de vard. Yanlarna inince onlar: "Ne kadar güzel bir kokun vardr" dediler.

Böyle demeleriyle Ka'b sevinmiti. Muhammed b. Mesleme kendisine doru
yönelince Müslümanlarn sözcüsü: "Bize onun kokusundan koklatn" dedi.

Muhammed b. Mesleme elini Ka'b'n elbisesine koyarak: "Koklayn" deyince

onlar da koklad. Ka'b kokusunu beendiklerini sanarak seviniyordu.

'Nisa Sur. 51, 52
1

Mâide Sur. 11



324 8 Har Sûresi &

Muhammed b. Mesleme: "Koklamayan bir ben kaldm” dedi. Onu

perçeminden tutup: “Vurun boynunu” deyince, onlar da boynunu vurdular.

Resûlullah (»Matu aleyhi mailem) ikinci gün Nadîr oullanna gitti. Onlar “Bu gün

bizi brak da efendimiz için alayalm” deyince, Resûlullah (raHniiahu aleyhi veseiiem):

"Hayr" karln verdi. Onlar: “Darbe üstüne darbe” deyince, Resûlullah

(saUaflahu aieyt veeeiiem): "Evet, darbe üstüne darbe" buyurdu. Durumun öyle olduunu

görünce evlerinden ilerine yarayacak eyleri almaya baladlar. Müminlerde

içeri girmek için evleri d taraftan ykyordu. Eer Allah onlara sürgünü

yazmam olsayd onlar kendi elleriyle öldürürdü.

Müslümanlardan baz kiiler Nadîr oullanna gidince hurmalan kesmeye

baladlar. Onlar birbirlerine: “O, (senin yanndan) ayrlnca yeryüzünde

bozgunculuk yapmaa, ekin ve nesli yok etmee çalr../

1

diyordu.

Müslümanlardan bir kii ise: "...Bir vadiyi katetmezler ki... Açla uramak,

kafirleri kzdracak bir yeri igal etmek ve dümana baar kazanmak

karlnda, onlarn yararl bir i yaptklar mutlaka yazlr ..."
1
dedi. Bunun

üzerine Yüce Allah: "Hurma aaçlarndan, herhangi birini kesmeniz veya

gövdeleri üzerinde brakmanz hep Allah’n Izniyledir ve O'nun yoldan

çkanlar rezil etmesi içindir
"3 âyetini indirdi. Yani kesilenler de braklanlar

da Allah'n izniyledir.”

Abdurrezzâk ve Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre Katâde: "öyle ki,

evlerini hem kendi elleriyle, hem de mü'minlerin elleriyle ykyorlard ..."4

buyruunu açklarken: “Müslümanlar içeri girmek için kendi taraflanndan

evleri dndan, Yahudiler de iç tarafndan ykyordu” dedi.
5

Beyhakî'nin Deletil'de bildirdiine göre Mukâtil b. Hayyân: "Öyle ki,

evlerini hem kendi elleriyle, hem de mü'minlerin elleriyle ykyorlard. ."6

buyruunu açklarken öyle dedi: Resûlullah (saiiaiahu aleyhi ««nem) onlarla

savamaktayd. Bir soka veya bir evi ele geçirdii zaman sava yerini

geniletmek için o yerin duvarlann ykyordu. Yahudiler de bir sokak veya bir

1

Bakara Sur. 205
2
Tevbe Sur. 21, 20

3 Har Sur. 5

4 Har Sur. 2

5 Abdurrezzâk (2/283).

6 Har Sur. 2
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evi ele geçirdii zaman o yeri arkasndan delip kale ediniyor ve hazrlk

yapyorlard. Bu konuda Yüce Allah: "Ey akl sahipleri! bret aln
"1

ve: "Hurma

aaçlarndan, herhangi birini kesmeniz veya gövdeleri üzerinde

brakmanz hep Allah’n izniyledir ve O'nun yoldan çkanlar rezil etmesi

içindir
"2

buyurmaktadr. Âyetteki "lîne" ifadesi ile hurma aac
kastedilmektedir. Hurmalar Yahudiler için kölelerden daha deerlidir. Lînenin

meyvesine: “Levn” denilir. Hz. Peygamber Maiyu aleyhi vesellem) hurmalar kesip

aaçlan yaralaynca, Yahudiler: “Ey Muhammedi Sen slah etmek istediini

söylemektesin. Aaçlan yaralamak ve hurmalar kesip bozmak slah etmek

midir?" dediler. Bu sözler Hz. Peygamber'e Maiiahu aleyhi veseiM ar gelmiti.

Yahudiler öyle deyince Müslümanlarn içine hurmalan kesmek bozgunculuk

olur korkusu dütü. Bir ksm bir ksmna: “Kesmeyin, bu, Allah’n bize vermi

olduu ganimettir" dedi. Kesenler ise: “Bunlar kesmekle onlar

öfkelendirmekteyiz" cevabn verdiler. Bunun üzerine Yüce Allah: "Hurma

aaçlarndan, herhangi birini kesmeniz veya gövdeleri üzerinde

brakmanz hep Allah'n izniyledir ve O'nun yoldan çkanlar rezil etmesi

içindir
"3 âyetini indirdi. Bu âyetle Hz. Peygamber’in Maiiahu aiByhi vasaiiam) ve

müminlerin içi rahatlamt. Hurmalar kesip aaçlan yaralamak Yahudi Nadîr

oullar için bir rezillikti .

4

Abdurrezzâk ve bnu’l-Münzir’in bildirdiine göre Zührî: "...Öyle ki,

evlerini hem kendi elleriyle... ykyorlard ..."5 buyruunu açklarken: “Hz.

Peygamber (saiiaiiahu aleyhi vesellem) ile antlama yaptklar zaman evlerinin

direklerinden beendikleri her direi mutlaka söküp aldlar. Elleriyle evlerini

bozmalar bu ekildeydi" dedi .

6

bnu’l-Münzir’in bildirdiine göre bn Cüreyc: "...Öyle ki, evlerini...

ykyorlard ..."7 buyruunu açklarken: “Evlerin içinden az olsun çok olsun

beraberlerinde götüremeyecekleri ie yarayacak her eyi ykp bozdular.

Maksat gittiklerinde ie yarayacak bir ey brakmamakt. "Mü'minlerin

1 Har Sur. 2
2 Har Sur. 5

3 Har Sur. 5

4
Beyhakî (3/358).

5 Har Sur. 2
6
Abdurrezzâk (2/282).

7 Har Sur. 2
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elleriyle ykyorlard ..."
1 buyruu hakknda ise: "Müminler onlara ulamak

için evlerini d taraftan tahrip etmekteydi" dedi. "Eer Allah, onlar

hakknda sürülmeye hükmetmemi olsayd, muhakkak kendilerine

dünyada azap edecekti ..."
2 buyruunu da: "Allah onlara, Müslümanlan

musallat eder, balan vurulur ve çocuklan esir alnrd. Ancak Allah daha önce

kitabnda onlara sürgünü yazmtr. Onlar Ezriât ve Erihâ’ya sürgün edildiler"

eklinde açklad.

Abd b. Humeyd ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre krime: "Öyle ki,

evlerini hem kendi elleriyle, hem de mü'minlerin elleriyle ykyorlard ..." 3

buyruunu açklarken öyle dedi: “Onlann evleri süslerle dekore edilmi ve

Müslümanlarn bu evlerde oturacak olmalarn haset etmilerdi. Onlar

evlerini iç taraftan ykarken Müslümanlar dad taraftan ykmaktayd.”

Abd b. Humeyd ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Katâde: "
el-Ceîâe

ifadesi insanlar bir ehirden baka bir ehire sürgün etmek mânâsndadr"

dedi.

Firyabî, bn Ebî eybe ve Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre bn Abbâs: " li

«J f,Ukl
"4 buyruunu açklarken: "Âyetteki "üne" ifadesi hurma aac

mânâsndadr" dedi."5

bn Ebî eybe, Saîd b. Cübeyr'den aynsn bildirir.

6

Abd b. Humeyd, Atiyye, krime, Mücâhid ve Amr b. Meymûn'dan aynsn

bildirir.

bn Cerîriin bildirdiine göre bn Abbâs: "£J £ml
ifadesini açklarken: uUne

ifadesi bir çeit hurma aac mânâsndadr" dedi .

8

Saîd b. Mansûr, bn Ebî eybe, Abd b. Humeyd ve bnu'l-Münzir'in

bildirdiine göre krime: "üne ifadesi, acve veren aaç dndaki bütün

1 Har Sur. 2

2 Har Sur. 3
3 Har Sur. 2
4 Har Sur. 5

5 bn Ebî eybe (12/393).

6 bn Ebî eybe (12/393).

7 Har Sur. 5
8 bn Ccrîr (22/509).
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hurma aaçlardr" dedi.
1

Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd ve bnu'l-Münzir’in bildirdiine göre Zührî:

“Lîne ifadesi acve dndaki bütün hurma çeitlerini kapsar" dedi.
2

bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre bn Abbâs: "âlî o- fdiki U" 3 buyruunu

açklarken: "Lîne ifadesi hurma veya aaç mânâsndadr" dedi.

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre A'me bu âyeti: " ÂiJ cA li

\^c\ Ji. U3I L3ÜS35" eklinde okumutur.

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre bn ihâb der ki: Bana bildirildiine

göre Hz. Peygamber (aiiAiiBhu aleyhi «ssiism), Nadîr oullannn mallanndan bir ksmn
yaknca bir kii:

"Buveyre bahçesinde ateler yükseldi

Benî Luey askerine bu kolay geldi" dedi.

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Katâde der ki: Müslümanlar o gün

hurma aaçlann kesmiti. Ancak bazlan bozgunculuktur düüncesiyle

kesmemiti. Yahudilen "Bozgunculuk yapmanza Allah m izin verdi?"

deyince, Yüce Allah: "Hurma aaçlarndan, herhangi birini kesmeniz veya

gövdeleri üzerinde brakmanz hep Allah’n izniyledir ve O’nun yoldan

çkanlar rezil etmesi içindir
"4 buyurdu. Lîne ifadesi acve dndaki hurma

aaçlandr. Bu, Nadîr oullann öfkelendirmek içindir." Yine Katâde: "Ey

inananlar! Onlann mallanndan, Allah’n Peygamberine verdii eyler için

siz ne at ve ne de deve sürdünüz..." 5 buyruunu açklarken: "Siz bu savata

ne bir vadi geçtiniz, ne at, ne de deve koturdunuz. Allah, Nadîr oullannn

bahçelerini Resûlullah'a (seliaHahu aleyhi veseiiern) verdi" dedi.

bn Merdûye’nin Câbir b. Abdillah'tan bildirdiine göre Resûlullah (»iaiiahu

bM» «nflem), Nadîr oullannn mallann Kureyliler ve Muhacirler arasnda

taksim etti. Bunun üzerine Yüce Allah: "Hurma aaçlarndan, herhangi birini

kesmeniz veya gövdeleri üzerinde brakmanz hep Allah’n izniyledir..."
6

1

Fethu'l-Bâri'de (8/629) geçtii üzere Saîd b. Mansûr ve bn Ebî eybe (12/393).
2
Abdurrezzâk (2/283).

3 Har Sur. 5
4 Har Sur. 5

5 Har Sur. 6

6 Har Sur. 5
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buyruunu indirdi. Âyetteki lîne ifadesi acve, atik ve hurma aac
mânâsndadr. Bu Nuh'un (ateyfesebn) gemisinde bulunan hurmann asldr.

Resûlullah Csatiaiiahu aleyhi rts»Hem) bu mallardan Ebû Dücâne ve Sehl b. Huneyf

dnda Ensâr'dan kimseye bir ey vermedi.

Beyhakî'nin el-Esmâ ve's-Sfât ' ta bildirdiine göre Evzaî der ki: Yahudi biri

Hz. Peygamber'e (saiiaiiahu aleyhi veseiiem) gelerek irade hakknda sorunca, Hz.

Peygamber Miiahu aleyhi reseiiam): "rade Allah'a mahsustur" buyurdu. Adam: "Ben

kalkmak istiyorum” deyince, Resûlullah (ssiiaUahu aleyhi vaseiiem): "Allah kalkman

istedi" buyurdu. Adam: "Ben oturmak istiyorum" deyince, Hz. Peygamber

(saiiaiiahu aleyhi vesBiiem): "Allah oturman istedi" buyurdu. Adam: "Ben u hurma

aacn kesmek istiyorum” deyince, Resûlullah (sBiaiiahu Beyhi vesellem):
"
Allah onu

kesmeni istedi" buyurdu. Adam: "Ben onu kesmekten vaz geçtim” deyince,

Hz. Peygamber (lUMu aleyhi mefan):
"
Allah vaz geçmeni istedi

"

buyurdu. Cibril, Hz.

Peygamber’e (saiiaiiahu aleyhi vesBiem) gelerek: "Delilini brâhîm (aieytvssaiam) gibi anlattn”

dedi. Bunun üzerine : "Hurma aaçlarndan, herhangi birini kesmeniz veya

gövdeleri üzerinde brakmanz hep Allah'n izniyledir ve O'nun yoldan

çkanlar rezil etmesi içindir
"

1

âyeti indi .

1

Târih'te Buhârî, bn Merdûye ve Sünen 'de Beyhakî'nin bildirdiine göre

Suheyb b. Sinân der ki: Hz. Peygamber [ssiuiahu aleyhi «niim), Nadîr oullarn

fethettii zaman Yüce Allah: "Ey inananlar! Onlarn mallarndan, Allah'n

Peygamberine verdii eyler için siz ne at ve ne de deve sürdünüz ..."3

buyruunu indirdi. Nadîr oullarnn mallan özel olarak Resûlullah'aMaRehij aleyhi

vHseiiem) kalmt. Resûlullah da (saiiaiiahu aleyhi veseiiem) bu mallan Muhacirler arasnda

taksim etti. Ensâr'dan ise Sehl b. Huneyf ve Ebû Lubâbe b. Abdilmünzir

olmak üzere sadece iki kiiye pay verdi .
4

Abdurrezzâk, bnu’l-Münzir ve Beyhakî'nin bildirdiine göre Zührî: "Ey

inananlar Onlarn mallarndan, Allah'n Peygamberine verdii eyler için

siz ne at ve ne de deve sürdünüz ..."5 buyruunu açklarken öyle dedi: "Hz.

Peygamber (tBiiaiiriu aleyh, veseiiem) Fedekliler ve söyledii birkaç köy ile sulh yapm

1 Har Sur. 5
1

Beyhakî (296). Beyhakî der ki: "Eer bu hadis mürselse önceki hadis mana olarak

mevsuldür."
3 Har Sur. 6

4
Buhârî (4/315) ve Beyhakî (6/297).

5 Har Sur. 6
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ve o gün baka bir kavmi muhasara etmiti. Onlar sulh için haber

gönderdiler. Allah, onlarn mallarn kendilerine savasz olarak kazandrd.

Onlar mallar için ne at, ne de deve sürdüler. Bu sebeple Allah: "Allah'n

Peygamberine verdii eyler için siz ne at ve ne de deve sürdünüz..."'

buyurdu. Burada da sava yaplmad kastedilmektedir. Nadîr oullarnn

mallan özel olarak Resûlullah’a Mialiahu aleyhi «eseiiem) kalmt. Çünkü onu zor

gücüyle deil de sulh yoluyla fethettiler. Resûlullah (saBaiiahu aleyhi veseilsm) bu mallar

Muhacirler arasnda taksim etti. ki kii dnda Ensâr’dan kimseye bir ey

vermedi. Bunlar da ihtiyaç sahibi olan Ebû Dücâne ve Sehl b. Huneyf'tir."
2

Ahmed, Buhârî, Müslim, Ebû Dâvud, Tirmizî, Nesâî, bnu’l-Münzir ve bn

Merdûye’nin bildirdiine göre Ömer b. el-Hattâb der ki: Nadîr oullannn

mallar, Müslümanlarn at ve deve koturmadan Allah’n Resûlüne vermi

olduu ganimetlerdendi. Bu mallar Resûluliah’a (saiialiahu aleyhi milim) has

ganimetlerdi. Resûlullah Mallak aleyh» veseiiem) bu mallardan ailesinin bir yllk

geçimini kaldrp gerisini silah ve Allah yolunda sava için atlar olarak

harcard .
3

Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre Mücâhid: "Allah’n Peygamberine

verdii eyler için siz ne at ve ne de deve sürdünüz ..."4 buyruunu

açklarken: “Rableri, Müslümanlara, Kureyza ve Hayber'de, kendilerini atsz

ve savasz bir ekilde muzaffer kldn hatrlatmaktadr" dedi.

bn Merdûye’nin bildirdiine göre bn Abbâs: "Allah’n Peygamberine

verdii eyler için siz ne at ve ne de deve sürdünüz..."5 buyruunu

açklarken öyle dedi: “Allah, Resûlüne Kureyza ve Nadîr'e gitmesini emretti.

O zaman Müslümanlann çok sayda at ve devesi yoktu. Bu sebeple Allah,

Resûlullah' MbIIbIiu aleyhi vasBiem) ganimeti harcamakta serbest brakt.

Müslümanlar o savata ne at, ne de deve koturmamt. Burada at ve deve

koturmaktan maksat bu hayvanlarla dümann üzerine saldrmaktr. Bu mal-

lar Resûlullah'a Maiiak aleyhi veseiiem) özel olarak Hayber, Fedek ve Bedevi

1 Har Sur. 6
2
Abdurrezzâk (2/283) ve "Ebû Dücâne ve Sehl b. Huneyf" ifadesi dnda Beyhakî

(6/296).

3 Ahmed 1/305, 417 (171, 337), Buhârî (2904, 4885), Müslim (1757/48), Ebû Dâvud

(2965), Tirmizî (1719) ve Nesâî (4151).

4 Har Sur. 6

5 Har Sur. 6
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köylerinden kalm ganimetlerdi. Allah, Resûlüne Yenbû'a gitmesini emretti.

Bunun üzerine Resûluilah (saiiaiiahu aleyh, »eseiiem) oraya gitti ve hepsini kuatt.

Bazlar: ‘‘Resûlullah'n (saiiaiiahu aleyhi veseiiem) bunu taksim etmesi gerekmez miyd ?”

deyince, Yüce Allah: "Allah’n, fethedilen memleketler halknn mallarndan

Peygamberine verdikleri; Allah, Peygamber, yaknlar, yetimler, yoksullar

ve yolda kalmlar içindir; ta ki içinizdeki zenginler arasnda elden ele

dolaan bir devlet olmasn. Peygamber size ne verirse onu aln, sizi neden

menederse ondan geri durun; Allah'dan saknn, dorusu Allahn

cezalandrmas çetindir
" 1

âyetini indirdi.

Abd b. Humeyd ve bnu'l-Münzir’in bildirdiine göre Mücâhid: "Allah’n,

fethedilen memleketler halknn mallarndan Peygamberine verdikleri;

Allah, Peygamber, yaknlar, yetimler, yoksullar ve yolda kalmlar

içindir..."
2 buyruunu açklarken: "Burada Kureyza'dan geriye kalan mallar

kastedilmektedir. Allah o ganimetleri Kurey muhacirlerine has kld” dedi.

Abdurrezzâk ve bnu'l-MünzVin bildirdiine göre Zührî: "Allah’n,

fethedilen memleketler halknn mallarndan Peygamberine verdikleri;

Allah, Peygamber, yaknlar, yetimler, yoksullar ve yolda kalmlar

içindir ..."
3 buyruunu açklarken: "Bana bildirildiine göre bu, yer vergisi ve

zimmilerden alnan cizyedir” dedi .
4

bn Merdûye’nin bildirdiine göre bn Abbâs der ki: "Allah'n Hayber’de

Resûlüne brakm olduu ganimetin yans, Allah'n ve Resulünün, dier yars

Müslümanlann idi. Allah ve Resûlüne ait olan ganimetin yans, Ketîbe, el-

Vatîh, Sulâlim ve Vahde kaleleridir. Müslümanlann olan ise e-ak ve Natât

kalesidir. e-ak kalesi on üç, Natât kalesi ise be paydr. Resûluilah (ssiBiahu aleyhi

vesBiiem), Hudeybiye savanda bulunanlar dnda Hayber Müslümanlanndan hiç

kimseye bir pay vermedi. Yine Resûluilah (»iaiiahu iayt» vasllm), Câbir b. Abdillah b.

Amr b. Harâm el-Ensârî dnda Hudeybiye’ye çkaca zaman kendisinden

geride kalanlardan hiç kimsenin Hayber'de bulunmasna izin vermedi.

Ebû Dâvud ve bn Merdûye’nin bildirdiine göre Ömer b. el-Hattâb der ki:

Nadîr, Hayber ve Fedek’in ganimetleri olmak üzere Resûlullah’n Maiiahu aleyhi

1 Har Sur. 7
2 Har Sur. 7

3 Har Sur. 7

4 Abdurrezzâk (2/284).
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veseiiem) üç safiyyesi vard. Nadîr oullarnn topraklan ihtiyaçlan için, Fedek ise

yolcular için tutulmakta idi. Hayberii, Resûlullah (saiiaiiahu aieyt veseliem) üç hisseye

ayrd. ki hisseyi Müslümanlara, birini de kendine ve ailesine ayrd. Kendine

ve ailesine yetecek olandan fazlasn da fakir Muhacirlere iade etti.
1

bnu’l-Enbârî'nin Mesâhifte bildirdiine göre A’me der ki: “Abdullah ve

Zeyd b. Sâbit'in mushaflarnda helal ve haram konusunda sadece iki yerde

ihtilaf vardr. Bunlar Enfâl Sûresindeki: “ J^JJj -J-

oil j jj' ^jJ3” âyet ile Har Sûresindeki:

jjlj i^LLU3 lL^s \SjÂ^ *Ü Lo

«i J~- j jisri+ly” âyettir.

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Katâde: "Allah'n, fethedilen

memleketler halknn mallarndan Peygamberine verdikleri; Allah,

Peygamber, yaknlar, yetimler, yoksullar ve yolda kalmlar içindir ..."
2

buyruunu açklarken öyle dedi: Ganimetler sadece bu kiiler arasnda

taksim edilirdi. Ancak Enfâl Sûresinin: "Eer Allah'a ve hakk batldan ayran

o günde, iki topluluun karlat günde kulumuza indirdiimize

inanyorsanz, bilin ki, ele geçirdiiniz ganimetin bete biri Allah'n,

Peygamber'in ve yaknlarnn, yetimlerin, dükünlerin ve yolcularndr ..." 3

âyeti, bu âyeti neshederek ganimetin bete birini fey sahiplerine, kalan

ksmn da savaanlara verdi.

el-Emvâl'de Ebû Ubeyd, Abd b. Humeyd, Buhârî, Müslim, Ebû Dâvud,

Tirmizî, Nesâî, Ebû Avâne, bn Hibbân ve bn Merdûye'nin bildirdiine göre

Mâlik b. Evs b. el-Hadasân der ki: Ömer b. el-Hattâb günein yükseldii anda

bana bir haber gönderdi. Bunun üzerine yanna gittim. O, kumun üzerinde

bulunan yataksz bir karyolada oturmu ve deri yüzlü bir yasta yaslanmt.

Yanna girdiimde: “Ey Mâlik! Senin kavminden bir kaç aile yanma geldi. Ben

de onlara az bir eyler verilmesini söyledim. Sen bunlan alp aralannda

taksim et" dedi. Ben: “Ey müminlerin emiri! Onlar benim kavmimdir. Ben az

olan bu eylerle onlann yanna gitmek istemiyorum. Yerime baka birini

görevlendirsen” derken, Ömer'in kölesi Yerfa gelip: “Ey Müminlerin emiri!

Osman b. Affân, Talha b. Ubeydillah, Zübeyr ve Abdurrahmân b. Avf geldi,

1

Ebû Dâvud (2967) snad hasendir (Elbânî, Sahih Sünen Ebt Dâoud, 2571).
1 Har Sur. 7

3
Enfâl Sur. 41
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yanna girsinler mi?" diye sordu. Ömer: "Girsinler" diyerek izin verdi ve

yanna girdiler. Sonra Yerfa bir daha gelip: "Abbâs ile Ali de geldi, yanna

girsinler mi?" diye sorunca, Ömer: "Girsinler" deyip onlara da izin verdi ve

onlar da yanna girdiler.

Abbâs: "Bana, buna kar yardmc olmayacak msn?" dedi. Oradakiler:

“Ey Müminlerin emiri! Onlar arasnda bir hüküm kl ki her ikisi de rahat etsin.

Bu meseleyi halledersen hem sen, hem de kendileri rahat ederi' dediler.

Ömer: "Acele etmeyin" diyerek kollarn svad ve: "Size Allah için

soruyorum. Resûlullah'n (ssUallahu aBvhi nallan): «Bize mirasç olunmaz,

braktklarmz sadakadr, peygamberler miras brakmaz» buyurduunu

iitmediniz mi?" diye sordu. Onlar: "Evet, bunu iittik" diye cevap verince, bu

kez Hz. Ali ile Abbâs'a dönerek: "Size Allah için soruyorum. Resûlullah'n

(sBiyfliHi aleyhi metan) böyle buyurduunu iitmediniz mi?" diye sordu. Onlar da:

"Evet, iittik" karln verdiler.

Bunun üzerine Ömer öyle devam etti: "Size bu durumu anlataym. Yüce

Allah, Peygamberine (sallellahu aleyhi »assiiem) baka hiçbir kiiye tanmad bir

mülkiyeti tahsis etmitir." —Ömer burada fey olarak Resûlullah'a (saiiBiiahu aleyhi

veseiiam) has klnan ve kimsenin onda bir hakk olmayan Nadîr oullarnn

mallann kasdetmektedir— "Resûlullah (saiiaiiahu aiayhi voseiM bu mallan ne sizden

bakalan için hazrlam, ne de onda kendini size tercih etmiti. Resûlullah

(tBiyahu afeyhi metan) bu mallan aranzda taksim etti ve geriye bu kald. Hz.

Peygamber (sanata* aleyh, metan) bu maldan ailesinin bir yllk ihtiyacn kaldnr ve

geriye kalan da Beytü'l-Mâla eklerdi. Hz. Peygamber (saiBBhu aleyhi metan) vefat

edene kadar bu, böyle devam etti.

Resûlullah (uiiaiiahu aleyhi vesefiem) vefat edince, Ebû Bekr halife oldu ve: "Ben

Resûlullah’n (saiiaiiehu aleyh, vereiiam) velisiyim. Ben de, onun yapt gibi yapacak ve

onun hayatta iken gittii yolda gideceim" dedi. Ebû Bekr de, Resûlullah'n

(laDaiiahu aleyhi mellem) yapt gibi bu maldan ailesinin bir yllk ihtiyacn kaldnr ve

geriye kalan Beytü’l-Mâla eklerdi. Ebû Bekr de vefat edene kadar bu ekilce

devam etti. O da vefat edince, ben: “Ben, Resûlullah'n (niiaibhu aleyhi veseiiam) ve

Ebû Bekriin velisiyim. Ben de bu mallarda onlar gibi tasarrufta bulunacam"

dedim ve bu mallan aldm. Siz bu mallar için yanma gelip gidince bu mallan

tekrar size vermeye karar kldm. Ben bu mallar konusunda Resûlullah'n

(saDaiiahu aleyhi mellem), Ebû Bekriin ve benim yaptm gibi yapacanza dair sizden

Allah adna ahid ve söz aldm. Bu ekilde de bu mallan size verdim. Ey
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topluluk! Allah adna size soruyorum, ben bu mallan onlara bu ekilde

vermedim mi?" dedi. Oradakiler: "Allah adna söylüyoruz ki öyle oldu"

cevabn verince, Ömer, Osman ve Ali’ye dönerek: "Allah adna size

soruyorum, ben bu mallar size bu ekilde vermedim mi?" diye sordu. Onlar

da: "Evet, öyle verdin" dediler. Ömer: "Benden baka bir hüküm mü

bekliyorsunuz? Hayr, vallahi aranzda, kyamet kopuncaya kadar bundan

baka bir hüküm vermem. Eer bu artlan yerine getirmekten aciz iseniz

mallan bana geri verin" dedi.

Sonra Ömer öyle devam etti: Allah: "Ey inananlar! Onlarn mallarndan,

Allah'n Peygamberine verdii eyler için siz ne at ve ne de deve sürdünüz;

fakat Allah peygamberlerine, diledii kimselere kar üstünlük verir. Allah

hereye Kadiridir
"1

buyurmaktadr. Bu mallar artk Resûlullah’n (saiiaiiehu aleyhi

vesdiem) olmutu. Sonra, Allah: "Allah'n, fethedilen memleketler halknn

mallarndan Peygamberine verdikleri; Allah, Peygamber, yaknlar,

yetimler, yoksullar ve yolda kalmlar içindir; ta ki içinizdeki zenginler

arasnda elden ele dolaan bir devlet olmasn. Peygamber size ne verirse

onu aln, sizi neden menederse ondan geri durun; Allah'dan saknn,

dorusu Allah'n cezalandrmas çetindir
"2

buyurdu. Vallahi, bu mallan

sadece onlara vermedi. Sonra: "Allah'n verdii bu ganimet mallar

bilhassa; yurtlarndan ve mallarndan edilmi olan, Allah'dan bir lütuf ve

rza dileyen, Allah'n dinine ve Peygamberine yardm eden muhacir

fakirlerindir. te doru olanlar bunlardr"3 buyurdu. Vallahi, bu mallan

sadece onlara da vermedi. Sonra: "Daha önceden Medine'yi yurt edinmi ve

gönüllerine iman yerletirmi olan kimseler, kendilerine hicret edip

gelenleri severler; onlara verilenler karsnda içlerinde bir çekememezlik

hissetmezler; kendileri zaruret içinde bulunsalar bile onlar kendilerinden

önde tutarlar. Nefsinin tamahkarlndan korunabilmi kimseler, ite onlar

saadete erenlerdir
"4 buyurdu. Vallahi, bu mallan sadece onlara da vermedi.

Sonra: "Onlardan sonra gelenler: «Rabbimiz! Bizi ve bizden önce inanm
olan kardelerimizi bala; kalbimizde müminlere kar kin brakma;

1 Har Sur. 6
1 Har Sur. 7

3 Har Sur. 8
4 Har Sur. 9
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Rabbimiz! üphesiz sen efkatlisin, merhametlisin» derler
" 1

buyurdu. Allah

bu mallan zikretmi olduu ekilde taksim etti. Ben kaldm sürece San'a'da

olan çobancn bile gelip istemedii halde hakk verilecektir."
2

Abdurrezzâk, Ebû Ubeyd, el-EmvâVde bn Zencûye, Abd b. Humeyd,

Nâsih'te Ebû Dâvud, bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Merdûye ve Sünen de

Beyhakî’nin bildirdiine göre Mâlik b. Evs b. el-Hadasân anlatyor: Ömer b. el-

Hattâb: "Sadakalar; Allah'dan bir farz olarak yoksullara, dükünlere, onu

toplayan memurlara, kalbleri Müslümanla sndrlacaklar verilir;

kölelerin, borçlularn, Allah yolunda olanlarn ve yolda kalanlarn urunda
sarfedlir. Allah bilendir, hakimdir" 3 âyetini okudu ve: “Sadakalar bu kiilere

verilir" dedi. Sonra: "Eer Allah'a ve hakk batldan ayran o günde, iki

topluluun karlat günde kulumuza indirdiimize inanyorsanz, bilin

ki, ele geçirdiiniz ganimetin bete biri Allah'n, Peygamber'in ve

yaknlarnn, yetimlerin, dükünlerin ve yolcularndr..."4
âyetini okudu ve:

"Ganimetin bete biri bu kiilere verilir" dedi. Sonra: "Allah’n, fethedilen

memleketler halknn mallarndan Peygamberine verdikleri; Allah,

Peygamber, yaknlar, yetimler, yoksullar ve yolda kalmlar içindir; ta ki

içinizdeki zenginler arasnda elden ele dolaan bir devlet olmasn

Peygamber size ne verirse onu aln, sizi neden menederse ondan geri

durun; Allah'dan saknn, dorusu Allah’n cezalandrmas çetindir. Allah'n

verdii bu ganimet mallar bilhassa; yurtlarndan ve mallarndan edilmi

olan, Allah'dan bir lütuf ve rza dileyen, Allah'n dinine ve Peygamberine

yardm eden muhacir fakirlerindir. te doru olanlar bunlardr"5 âyetlerim

okudu ve: "Allah'n verdii bu ganimet mallan (nn bete biri) bilhassa

Muhacirlere veriliri' dedi. Sonra: "Daha önceden Medine'yi yurt edinmi ve

gönüllerine iman yerletirmi olan kimseler, kendilerine hicret edip

gelenleri severler; onlara verilenler karsnda içlerinde bir çekememezlik

hissetmezler; kendileri zaruret içinde bulunsalar bile onlar kendilerinden

önde tutarlar. Nefsinin tamahkarlndan korunabilmi kimseler, ite onlar

1 Har Sur. 10
2
Ebû Ubeyd (26), Buhârî (2904, 3094), Müslim (1757/49, 50), Ebû Dâvud (2963, 2965),

Tirmizî (1610), Nesâî (4159), Ebû Avâne (6666) ve bn Hibbân (6608).

3 Tcvbe Sur. 60

4 Enfâl Sur. 41

5 Har Sur. 7, 8
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saadete erenlerdir"’ âyetini okudu ve: “Bu ganimet mallan (nn bete biri)

Ensâr'a verilir"' dedi. Sonra: "Onlardan sonra gelenler: «Rabbimiz! Bizi ve

bizden önce inanm olan kardelerimizi bala; kalbimizde müminlere

kar kin brakma; Rabbimiz! üphesiz sen efkatlisin, merhametlisin»

derler"
2
âyetini okudu ve öyle dedi: “Bu bütün Müslümanlar kapsad. Sizin

köleleriniz dnda, hiç kimse yoktur ki bu ganimette mutlaka bir hakk vard.

Eer yaarsam bu ganimetleri kazanmakta aln terlememi çobana bile

Himyeriin dousunda sürüsünü güderken pay ulaacaktr."

3

bn Ebî eybe, Abd b. Humeyd, bn Merdûye ve Beyhakî'nin Zeyd b.

Eslem'den bildirdiine göre babas der ki: Ömer b. el-Hattâb’n öyle dediini

iittim: “Bu maln yanna toplann ve kimin olduuna bakn" dedi. Sonra

öyle dedi: "Ben size, toplanp bu maln kimin olduuna dair görüünüzü

söyleyin" dedim. Ben Allah’n Kitâb'nda bir âyet okudum ve o âyet bana

yetti. Ben, Allah’n: "Allah’n, fethedilen memleketler halknn mallarndan

Peygamberine verdikleri; Allah, Peygamber, yaknlar, yetimler, yoksullar

ve yolda kalmlar içindir; ta ki çinizdeki zenginler arasnda elden ele

dolaan bir devlet olmasn. Peygamber size ne verirse onu aln, sizi neden

menederse ondan geri durun; Allah'dan saknn, dorusu Allah’n

cezalandrmas çetindir. Allah’n verdii bu ganimet mallar bilhassa;

yurtlarndan ve mallarndan edilmi olan, Allah'dan bir lütuf ve rza

dileyen, Allah’n dinine ve Peygamberine yardm eden muhacir

fakirlerindir. te doru olanlar bunlardr"* buyurduunu iittim. Vallahi, bu

mal sadece onlarn deildir. Allah: "Daha önceden Medine'yi yurt edinmi

ve gönüllerine iman yerletirmi olan kimseler, kendilerine hicret edip

gelenleri severler; onlara verilenler karsnda içlerinde bir çekememezlik

hissetmezler; kendileri zaruret içinde bulunsalar bile onlar kendilerinden

önde tutarlar. Nefsinin tamahkarlndan korunabilmi kimseler, ite onlar

saadete erenlerdir"5 buyurmaktadr. Vallahi, bu mal sadece onlarn da

deildir. Yine Allah: "Onlardan sonra gelenler «Rabbimiz! Bizi ve bizden

1 Har Sur. 9

2 Har Sur. 10

3 Abdurrezzâk (2/283), Musannef (20040), Ebû Ubeyd (41), bn Zencûye (84, 762), bn
Cerîr (22/516) ve Beyhakî (6/351, 352).

4 Har Sur. 7, 8

5 Har Sur. 9
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önce inanm olan kardelerimizi bala; kalbimizde müminlere kar kin

brakma; Rabbimiz! üphesiz sen efkatlisin, merhametlisin» derler"'

buyurmaktadr. Vallahi, verilse de verilmese de Müslüman olan her kiinin

hatta Aden'de bulunan çobann bile bu malda mutlaka bir hakk vardr."

1

Abdurrezzâk, bn Sa’d, bn Ebî eybe, el-Emvâl 'da Ibn Zencûye, Abd b.

Humeyd ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Ömer b. el-Hattâb: "Köleleriniz

dnda yeryüzünde bulunan her müslümann bu fey'de bir hakk vardr"

demitir.
3

Abd b. Humeyd ve Sünen 'de Beyhakî'nin bildirdiine göre Saîd b. el-

Müseyyeb: Bir gün Hz. Ömer ganimet maln taksim etti. Bunun üzerine

oradakiler kendisini övmeye balaynca: "Ne kadar ahmaksnz, eer bu

benim malm olsayd ondan size bir dirhem bile vermezdim" dedi .
4

Ebû Davud'un Nâsih'te bildirdiine göre bn Ebî Necîh: "Ganimet, fey' v«‘

sadaka olmak üzere mal üç çeittir. Bunlardan bir dirhem yoktur ki mutlaka

Allah yerini göstermitir."

Ebû Davud'un Nâsih'te bn Ebî Necîh'den bildirdiine göre Resûlullah

(saiieiiehu aleyhi vesallam):
"Allah'n malm hesapszca sarfeden kiinin yeri kyamet

gününde Cehennem olabilir" buyurmutur.
5

Ahmed ve Hâkim'in Semure'den bildirdiine göre Resûlullah (saiiallahu Bayh

veseliem}: "Allah'n, elinizin altndaki köleleri Acem kölelerden klmas, sonra

onlarn aslanlar gibi sizin savaçlarnz öldürüp ve fey'inizi yemesi yakndr '*

buyurmutur.

6

bn Sa’d'n Sâib b. Yezîd'den bildirdiine göre Ömer b. el-Hattâb üç defa:

"Ondan baka ilah olmayana yemin olsun ki" dedikten sonra öyle demitir:

nsanlardan hiç kimse yoktur ki, kendisine verilse de, verilmese de bu malda

mutlaka bir pay vardr. Köle dnda onda kimse kimseden daha fazla hak

sahibi deildir. Benim de onda ancak sîzler gibi bir paym vardr. Fakat

1 Har Sur. 10
1 bn Ebî eybe (12/351, 352) ve Beyhakî (6/351).

3 Abdurrezzâk (20039), bn Sa'd (3/299), bn Ebî eybe (12/341) ve bn Zencûye (947).

4 Beyhakî (6/358).

5 Ahmed 45/92 (27124). Muhakkik: "Sahîh hadistir" dedi.

6 Ahmed 33/309 (20123) ve Hâkim (4/512, "sahih"). Müsned 'in muhakikleri: "snâd)

zayftr" demilerdir.
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Allah'n Kitâb’nda ve Resûlullah'n Mailahu aleyhi vesellem} taksiminde herkesin bir

derecesi vardr. Bu, kiinin slam’da hizmetine göre ve önceliine göredir.

Yine kiinin zenginliine ve ihtiyaç sahibi olmasna göredir. Vallahi, eer
yaarsam bu maldan San'â dandaki çobana bile o yerindeyken pay

ulaacaktr."
1

bn Sa'd'n Hasan(- Basrî)'den bildirdiine göre Hz. Ömer, Huzeyfe'ye:

"Halkn payn ve rzklann ver" diye bir mektup yazd. Huzeyfe de cevaben:

"Bizde öyle yaptk, ama çok miktarda mal artt" diye yazd. Bunun üzerine

Ömer ikinci mektupta: "Bu, Allah'n onlara klm olduu fey’dir. Bu mal ne

Ömer'in, ne de ailesinindir. Artan mal da aralarnda taksim et" diye yazd .

2

bn Ebî eybe'nin bildirdiine göre Ömer b. Abdilazîz der ki: Maln u üç

snf arasnda taksim edildiini gördüm. Bunlar: "Muhacirler, Ensâr ve

onlardan sonra gelenlerdir.
3

bn Ebî eybe, Hasan(- Basrî)’den aynsn bildirir.

4

bn Ebî eybe, Abd b. Humeyd ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre

Hasan(- Basrî): "Peygamber size ne verirse onu aln, sizi neden menederse

ondan geri durun ..."5 buyruunu açklarken: "Resûlullah (sBlallahu aleyhi vesBlem)

onlara ganimetleri verir ve hainlii (ondan çalmalarn) yasaklard" dedi .

6

Abdurrezzâk ve bnu’l-Münzir’in bildirdiine göre Hasan(- Basrî):

"Peygamber size ne verirse onu aln, sizi neden menederse ondan geri

durun ..."7 buyruunu açklarken: "Burada her iki durumda da fey'

kastedilmektedir" dedi.

bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre bn Cüreyc: "Peygamber size ne verirse

onu aln, sizi neden menederse ondan geri durun ..."
8 buyruunu

açklarken: "Peygamber size itaatim ve emrimden ne verirse aln. Bana kar

masiyetten de geri durun, mânâsndadr" dedi.

1 bn Sa'd (3/299).

2 bn Sa'd (3/299).

3 bn Ebî eybe (12/352).

4 bn Ebî eybe (12/352).

5 Har Sur. 7
6 bn Ebî eybe (12/495).

7 Har Sur. 7
8 Har Sur. 7
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bn Ebî eybe, Abd b. Humeyd, Nesâî ve bnu'l-Münzir’in bildirdiine göre

bn Abbâs: Allah: "Peygamber size ne verirse onu aln, sizi neden

menederse ondan geri durun..."’ buyurmuyor mu?" deyince oradakiler

"Evet" karln verdiler. bn Abbâs: "Allah: «Allah ve Resulü bir ie hüküm

verdii zaman, inanm bir erkek ve kadna o ii kendi isteklerine göre

seçme hakk yoktur. Her kim Allah ve Resulüne kar gelirse, apaçk bir

sapkla dümü olur»
2 buyurmuyor mu?" deyince de oradakiler: "Evet"

karln verdi. Bunun üzerine bn Abbâs: “ehadet ederim ki, Resûlullan

(sdlallahu aleyhi vesellem) kabak, testi, içi oyulmu aaçtan kaplar ve ziftli küpler içinde

yaplan ray yasaklamtr" dedi .
3

Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre Saîd b. Cübeyr der ki: bn Ömer ve ibn

Abbâs, Resûlullah'n (saiiaiiaiu aleyhi veseiiem) kabak, testi, içi oyulmu aaçtan kaplar

ve ziftli küpler içinde yaplan ray yasakladna ahit olduklarn ve sonra

Resûlullah'n (sallaiiahu aleyhi vesellem): "Peygamber size ne verirse onu aln, sizi

neden menederse ondan geri durun"4 âyetini okuduunu söylediler .

5

Ahmed, Abd b. Humeyd, Buhârî, Müslim, bnu’l-Münzir ve bn
Merdûye’nin Alkame'den bildirdiine göre Abdullah b. Mes'ûd: "Allan

dövme yapan ve yaptran kadnlara, yüz yolanlara, güzellik için di

törpülettirenlere ve Allah’n yaratt ekli deitirenlere lanet etsin" dedi. B j

sözler Esed oullar kabilesinden, kendisine Ümmü Yakub denilen bir kadnn

kulana varnca, Abdullah b. Mes'ûd’un yanna geldi ve: “Bana söylenene

göre sen unu unu lanetlemisin” dedi. Bunun üzerine Abdullah b. Mes'ûd:

"Bu, Allah’n Kitâb’nda mevcut iken ve Resûlullah (sallaiiahu aleyhi veseiM bunlar

lanetlemiken ben niye lanetlemeyeyim ki?!" dedi. Kadn: “Ben Kur'ân'm iki

kapa arasn okudum, ama öyle bir ey görmedim" deyince, Abdullah b.

Mes'ûd: "Eer okumu olsaydn onu bulurdun. Sen: "Peygamber size ne

verirse onu aln, sizi neden menederse ondan geri durun ..."
6 buyruunu

okumadn m?" dedi. Kadn: "Evet, okudum" deyince de: "te bunlan da o

1 Har Sur. 7
2
Ahzâb Sur. 36

3 bn Ebî eybe (7/477, 478) ve Nesâî (5660). Zayf hadistir (Bakn: Elbânî, Daîf Sünen

Nesâî, 433).

4 Har Sur. 7
5 Ayet ksmn zikretmeksizin Müslim (1997) ve Nesâî (5659).
6 Har Sur. 7
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men etti" dedi .

1

J o* \yrjA üi$\

6jklAÎI ibJjî il ûj>A^j U>ijj il

"Allahn verdii bu ganimet mallar bilhassa; yurtlarndan

ve mallarndan edilmi olan, Allah'dan bir lütuf ve rza
dileyen, Allahn dinine ve Peygamberine yardm eden
muhacir fakirlerindir. te doru olanlar bunlardr/'

(I lagr Sur. 8)

Abd b. Humeyd ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Katâde: "Allah'n

verdii bu ganimet mallar bilhassa; yurtlarndan ve mallarndan edilmi

olan, Allah'dan bir lütuf ve rza dileyen, Allah'n dinine ve Peygamberine

yardm eden muhacir fakirlerindir. te doru olanlar bunlardr"
2
âyetini

açklarken öyle dedi: "Onlar öyle muhacirlerdir ki, yurtlarn, mallarn

ailelerini ve airetlerini terk ederek Allah ve Resulünün sevgisi üzere çkp

giden, Müslüman olanlarn iddet görmesine ramen slam' tercih

edenlerdir. Hatta bize bildirildiine göre onlardan herhangi biri ayakta

durabilmek için açlktan dolay karnna ta balamaktayd. Yine onlardan

herhangi biri k mevsiminde kendisini stacak bir elbisesi olmad için bir

çukur kazar ve içine otururdu.”

o* ü&A. ir* <L)Uj)ÎIj jJJl bJj? lyi^J

p-fc tâ jfj forM ijîjî LU ^
o (jjj î->Uo>-

"Daha önceden Medine'yi yurt edinmi ve gönüllerine iman
yerletirmi olan kimseler, kendilerine hicret edip gelenleri

severler; onlara verilenler karsnda içlerinde bir

çekememezlik hissetmezler; kendileri zaruret içinde

bulunsalar bile onlar kendilerinden önde tutarlar. Nefsinin

1

Ahmed 7/197 (4129), Buhârî (4886, 4887) ve Müslim (2125).

2 Har Sur. 8
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tamahkârlndan korunabilmi kimseler, ite onlar saadete

erenlerdir." (HaF Sur. 9)

Abd b. Humeyd ve bnu'l-Münzir’in bildirdiine göre Katâde: "Daha

önceden Medine'yi yurt edinmi ve gönüllerine iman yerletirmi olan

kimseler, kendilerine hicret edip gelenleri severler; onlara verilenler

karsnda içlerinde bir çekememezlik hissetmezler; kendileri zaruret

içinde bulunsalar bile onlar kendilerinden önde tutarlar. Nefsinin

tamahkarlndan korunabilmi kimseler, ite onlar saadete erenlerdir
" 1

âyetini açklarken öyle dedi: "Bunlar kendi yurtlannda Müslüman olup da

Hz. Peygamber (saiiaiiahu aleyhi veseiiem) yanlanna gelmeden iki yl önce mescidleri

yapan Ensâr denilen topluluktur. Bu konuda da Allah onlar en güzel br

ekilde övmütür. Bu ilk olan iki taife de bu ümmettendir. Onlar fazileti

aldlar ve yollarna (yaantlarna) devam ettiler. Allah fey'den onlarn

paylarn belirlemitir. Sonra Allah, üçüncü taifeyi zikrederek: "Onlardan

sonra gelenler: «Rabbimiz! Bizi ve bizden önce inanm olan kardelerimizi

bala; kalbimizde müminlere kar kin brakma; Rabbimiz! üphesiz sen

efkatlisin, merhametlisin» derler
"2

buyurdu. Bunlar da Hz. Peygamber'in

(ssiialiahu aleyhi vesellem) ashabna dil uzatmakla deil de balanma dilemekle

emrolundular."

Abd b. Humeyd ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Mücâhid: "Daha

önceden Medine'yi yurt edinmi ve gönüllerine iman yerletirmi olan

kimseler ..."3 buyruunu açklarken: "Burada Ensâr kastedilmektedir. Onlanr

muhacirleri kendi nefislerine tercih ettii görülünce Allah onlarn alçak

gönüllülüünü vasfetti. O fey'den Ensâria da bir ey verilmemekteydi" dedi.

Abd b. Humeyd ve bnu’l-Münzir'in Yezîd b. el-Esam'dan bildirdiine göre

Ensâr: “Ya Resûlallah! Topraklarmz biz ve Muhacirler arasnda taksim et"

deyince, Resûlullah (saiiailahu aleyhi vesellem): "Hayr, onlar ilerinizi görsün ve

meyvelerinizi paylan. Topraklarnz sizin kalsn" buyurdu. Ensâr: "Tamam

buna raz olduk" deyince de, Allah: "Daha önceden Medine'yi yurt edinmi

ve gönüllerine iman yerletirmi olan kimseler, kendilerine hicret edip

gelenleri severler; onlara verilenler karsnda içlerinde bir çekememezlik

1 Har Sur. 9
1 Har Sur. 10

3 Har Sur. 9
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hissetmezler; kendileri zaruret içinde bulunsalar bile onlar kendilerinden

önde tutarlar. Nefsinin tamahkârlndan korunabilmi kimseler, ite onlar

saadete erenlerdir
*

1

âyetini indirdi.

Abdurrezzâk, Ibn Ebî eybe, Abd b. Humeyd ve bnu'l-Münzirîin

bildirdiine göre Hasan(- Basrî): “Muhacirler Ensârîdan daha üstündü, ama

Ensâr "çlerinde bir çekememezlik hissetmez..."
3

Yani onlar haset

etmezlerdi" dedi .

3

bn Ebî eybe, Buhârî ve bn Merdûye'nin bildirdiine göre Hz. Ömer der

ki: "Benden sonraki halifeye ilk muhacirlere haklarn vermesini, onlann

deerlerine sayg göstermesini, Hz. Peygamber (hUiim» aleyhi mdiem) daha hicret

etmeden önce oray yurt edinmi ve göüslerine iman yerletirmi olan

Ensâridan da iyilik edenlerin iyiliini kabul edip hatalarn balamasn
tavsiye ederim ."4

Zübeyr b. Bekkârîn Ahbâru'l-Medine'de Zeyd b. Eslem’den bildirdiine

göre Resûlullah (saiy* deyfc vmHa*):
"
Medine'nin on ismi vardr. Bunlar Medine,

Taybe, Tâbe, Miskine, Câbire, Mecbûre, Yended, Yesrib ve ed-Dâr'dr"

buyurmutur.

bn Ebî eybe, Buhârî, Müslim, Tirmizî, Nesâî, bn Cerîr, bnu’l-Münzir,

Hâkim, bn Merdûye ve el-Esmâ ve’s-Sfât' ta Beyhakî'nin bildirdiine göre

Ebû Hureyre der ki: Bir kii Resûlullah'a (sdiallahu Bieyh. notan) gelerek: “Ya

Resûlallah! Bana zorluk geldi (açm)” dedi. Bunun üzerine Resûlullah (sdiallahu

aleyhi vesellem) hanmlanna birini gönderdi. Ancak onlann da yannda bir ey
bulamaynca: "Bu gece u adam misafir edecek bir kii yok mudur ki, Allah

ona merhamet etsin?" buyurdu. Ensâr'dan bir kii -Bir rivayete göre Ebû

Talha el-Ensârî-: “Ben (misafir eder)im, ya Resûlullah!" dedi. Bu kiiyle

beraber ailesinin yanna gidip eine: “Resûlullah'n (laiiaiiahu aiByhi vaseiiem) misafirine

ikramda bulun ve bir eyi saklama" dedi. Bunun üzerine ei: “Vallahi,

yanmda çocuklann azndan baka hiç bir ey yoktur" karln verdi.

Adam: “Çocuklar akam yemei yemek istedii zaman onlar uyut gel, kandili

de söndür. Biz bu gece Resûlullah'n (uiieiiehu aleyhi vBseiiem) misafiri için aç kalnz"

1 Har Sur. 9
2 Har Sur. 9

3
Fethu'l-Bâri'de (8/632) geçtii üzere Abdurrezzâk, bn Ebî eybe (9/94) ve Tatîku't-

Ta'lîk 'te (4/337) geçtii üzere Abd b. Humeyd.
4 bn Ebî eybe (14/574- 578) ve Buhârî (4888).
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dedi. Kadn da öyle yapt. Ertesi gün misafir Hz. Peygamber'infsBBiihüBieYt vesîiiEm)

yanna geldiinde, Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi veseiiem):
"
Allah bu gece filan adamdan ve

filan kadndan holand" buyurdu. Bunun üzerine Yüce Allah onlarn

hakknda: "...Kendileri zaruret içinde bulunsalar bile onlar kendilerinden

önde tutarlar..."' buyruunu indirdi .

2

Müsned'de Müsedded, Kra'd-Dyfta bn Ebi’d Dünyâ ve bnu'l-Münzir'in

Ebu’l-Mütevekkil en-Nâcî’den bildirdiine göre Müslümanlardan bir kii üç

gün ard arda oruçlu olarak kald. Akamlad zaman iftar edecek bir ey
bulamyor ve tekrar oruçlu olarak sabahlyordu. Ensâridan Sabit b. Kays

denilen kii onun bu durumunu sezince, ailesine: “Bu akam bir misafirle

geleceim. Yemei koyduunuz zaman biriniz düzeltiyormu gibi etsin

ve onu söndürsün. Sonra da misafirimiz doyana kadar siz yiyormu gibi edip

elinizi yemee uzatn ve yemeyin" dedi. Akam olunca bu kiiyle eve geldi ve

yemekleri konuldu. Ei düzeltiyormu gibi edip onu söndürdü. Misafirleri

doyana kadar yemek yiyormu gibi edip ellerini yemee uzatyor, ama bir ey
yemiyorlard. O akam yemekleri de ancak kendilerine yetecek miktarda olan

ekmekten ibaret idi. Sâbit sabahlad zaman Resûlullah'n (sbübIIbHu aleyhi «srIM

yanna gitti. Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi veseliem): "Ey Sâbit! Allah, dün sizden ve

yaptklarnzdan holand" buyurdu. Bunun üzerine: "...Kendileri zaruret

içinde bulunsalar bile onlar kendilerinden önde tutarlar ..."3 buyruu indi .

4

Hâkim, bn Merdûye ve uabu'l-mân'da Beyhakî'nin bildirdiine göre bn

Ömer der ki: Resûlullah’n (saibnahu aleyhi «seiiem) ashâbndan bir kiiye bir koyun ba
hediye edilmiti. Bu kii: “Filan kardeimin ve çocuklannn buna benden daha

fazla ihtiyac vardr" diyerek onu bu kiiye gönderdi. O da onu baka birine

gönderdi. Derken bu koyunun ba tam yedi ev dolatnld ve tekrar ilk

verilen kiiye geri geldi. Bunun üzerine: "...Kendileri zaruret içinde

bulunsalar bile onlar kendilerinden önde tutarlar..." 5 buyruu indi .

6

1 Har Sur. 9
2
tbn Ebî eybe (13/350), Buhârî (4889), Müslim (2054), Tinnizî (3304), Nesâî (11582),

bn Cerîr (22/528), Hâkim (4/130) ve Beyhakî (979).

3 Har Sur. 9
4

el-Metâlibu'l-Âliye’de (4145) geçtii üzere Müsedded, bn Ebi'd-Dünyâ (11) ve

Fethu'l-Bâri'de (8/632) geçtii üzere bn Merdûye.
5 Har Sur. 9
6
Hâkim (2/483, 484, ’sahîh') ve Beyhakî (3479).
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bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Mukâtil: "...Kendileri zaruret içinde

bulunsalar bile ..."
1 buyruunu açklarken: “Kendileri fakirlik ve ihtiyaç içinde

olsalar bile, mânâsndadr" dedi.

Firyabî, Saîd b. Mansûr, bn Ebî eybe, Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu'l-

Münzir, bn Ebî Hâtim, Taberânî, Hâkim, bn Merdûye ve $uabu'l-mân ,

öa

Beyhakî'nin bn Mes’ûd’dan bildirdiine göre bir kii ona: “Ben helak olmu

olmaktan korkuyorum" dedi. bn Mes’ûd: “Neyin var kî?" diye sorunca, bu

kii: “Ben, Allah’n Malisini siayh «Metn): "Nefsinin tamahkârlndan

korunabilmi kimseler, ite onlar saadete erenlerdir
" 2 buyurduunu iittim.

Ben ise tamahkâr bir kiiyim, hemen hemen benden dar bir ey çkmaz"

dedi. Bunun üzerine bn Mes'ûd: “Bu tamahkârlk deildir, bu cimriliktir.

Cimrilikte de bir haytr yoktur. Allah’n Kur’ân’da zikretmi olduu

tamahkârlk, kardeinin maln haksz yere yemendir" dedi .

3

Abd b. Humeyd, bnu’l-Münzir ve bn Merdûye'nin bildirdiine göre bn

Ömer "Nefsinin tamahkârlndan korunabilmi kimseler, ite onlar

saadete erenlerdir
"4 buyruunu açklarken: “Tamahkârlk kiinin maln dar

vermemesi deildir. Kiinin maln dar vermemesi cimriliktir ve kötü bir

eydir. Tamahkârlk ise kiinin kendisinin olmayan eye göz dikmesidir" dedi.

bnu’l-MünzVin bildirdiine göre Hasan(- Basri): “Kiinin kendisine ait

olmayan bir kadna bakmas tamahkârlktr1
’ dedi.

bnu’l-Münzirîin bildirdiine göre Tâvûs der ki: “Cimrilik kiinin ellerinde

olan dar vermemesidir. Tamahkârlk ise kiinin insanlann elinde olana göz

dikmesidir."

bn Cerîr, bnu’l-Münzir ve bn Asâkir’in bildirdiine göre Abdurrahman b.

Avf, Beyt’i tavaf ederken: “Allahm! Beni nefsimin tamahkârlndan koru"

der ve buna baka bir ey eklemezdi. Bunun üzerine bu, kendisine sorulunca:

“Eer nefsim tamahkârlktan korunursa hrszlk etmem, zina etmem ve kötü

bir ey yapmam" cevabn verdi .

5

1 Har Sur. 9
2 Har Sur. 9

3 bn Ebî eybe (9/98), bn Cerîr (22/529, 530), bn Kesîr Tefsîr'de (8/98) geçtii üzere

bn Ebî Hâtim, Taberânî (9060), Hâkim (2/490, "sahih") ve Beyhakî (10841).

4 Har Sur. 9
5 bn Cerîr (22/530) ve bn Asâkir (35/294).
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Abd b. Humeyd ve bnu’l-Münzir’in bildirdiine göre Saîd b. Cübeyr:

"...Nefsinin tamahkârlndan korunabilmi kimseler ..."
1 buyruunu

açklarken: “Burada haram malna katmaktan ve zekât men etmekten

korunan kii kastedilmektedir" dedi.

Ibnu'l-Münzir’in bildirdiine göre Ali b. Ebî Tâlib: “Kim malnn zekâtn

verirse nefsini tamahkârlktan korumu olur" dedi.

Harâitî’nin Mesâviu'l-Ahlâk'ta bildirdiine göre bn Ömer der ki:

“Tamahkârlk cimrilikten daha iddetlidir. Tamahkâr kii, elindekine

tamahkâr olur ve elinden çkmasn istemez. Baka kiilerin elindekine kar
da tamahkâr olup onu almak ister. Cimri kii ise sadece elinde olan bir eyin

elinden çkmasn istemeyen kiidir.”
2

Zetnmü'l-Buhl'da bn Ebi'd-Dünyâ, bn Adiy, Hâkim ve Hatîb'in Enes’te

bildirdiine göre Resûlullah (saiiaiahu aleyhi v Bseiiem) öyle buyurmutur: "Allah, Adn

Cennetini ve aaçlarn eliyle yarattktan sonra ona: «Konu» buyurdu. O:

«Mü'minler, gerçekten kurtulua ermilerdir»3
dedi. Bunun üzerine Yüce

Allah: «zzetime ve Celâlime yemin olsun ki, cimri kii sende bana komu

olamayacaktr» buyurdu." Sonra Resûlullah MaMu aleyhi mailem): «Nefsinin

tamahkârlndan korunabilmi kimseler, ite onlar saadete erenlerdir»4

buyruunu okudu .
5

bn Merdûye'nin Câbir b. Abdillah’tan bildirdiine göre Resûlullah (saiiaiianu

aleyhi meltem) öyle buyurmutun "
Kendisinde u üç haslet bulunan kii

tamahkârlktan uzak bir kiidir demektir; malnn zekâtn veren, misafire

ikramda bulunan, ihtiyaç ve güçlük annda veren ."6

Hakîm et-Tirmizf, Ebû Ya’la ve bn Merdûye'nin Enes’ten bildirdiine göre

Resûlullah (salisilat» aleyhi veseflem): "Hiçbir ey slam' tamahkârlk gibi helak

etmemitir " buyurmutur.

7

1

Har Sur. 9

2
Harâitî (353).

3 Mü'minûn Sur. 1

4 Har Sur. 9

5 bn Ebi'd-Dünyâ, Sifatu'l-Cenne (20), bn Adiy (5/1837), Hâkim (2/392) ve Hatîb

(10/118). Muhtasar olarak (10/554) de geçti.

6
Elbânî, es-Silsiletu'd-Da'îfe'de (1952) hadisin zayf olduunu söylemitir.

7 Ebû Ya'la (3488). Muhakkik: "snad zayftr" demitir.
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bn Merdûye'nin Ebû Zer'den bildirdiine göre Resûlullah (sdta<iahu aleyhi vrotiom):

"Fakirlii kalbinde olan kiiye dünyada ne kadar çok mal verilse ihtiyacm

gidermez. Zira tamahkârlk nefsine zarar vermektedir" buyurmutur .

1

Abd b. Humeyd, Ebû Ya'la, Taberânî ve Diyâ’nn bildirdiine göre

Mucemmi’ b. Yahya b. Câriye der ki: Amcam Halid b. Câriye'nin bana

bildirdiine göre Resûlullah (seiiaiiahu aleyhi veseiem): "Kim zekât verir, misafirine

ikramda bulunur, ihtiyaç ve güçlük zamanlarnda da verirse tamahkârlktan

uzak olur" buyurmutur .

2

bn Ebî eybe, Nesâî, Hâkim ve uabu'l-mân'da Beyhakî'nin Ebû

Hureyre'den bildirdiine göre Resûlullah (saiiaiUm aleyhi »eseiM: "Bir kulun içinde

Allah yolunda içine çektii tozlarla Cehennem alevi bir araya gelmez. Yine bir

kulun içinde imanla tamahkârlk bir araya gelmez" buyurmutur.

3

Ebû Dâvud, Tayâlisî, Abd b. Humeyd, Edebü’l-Müfred'öe Buhârî, Tirmizî,

Ebû Ya'la, Tehzîb’de bn Cerîr ve uabu'l-mân’da Beyhakî'nin Ebû Saîd el-

Hudrl'den bildirdiine göre Resûlullah (uMUm aleyhi verileni): "ki haslet vardr ki

Müslüman kiinin içinde bir arada olamazlar. Bunlar cimrilik ve kötü ahlâktr

"

buyurmutur .

4

bn Ebî eybe, Târih’te Buhârî, Ebû Dâvud, bn Merdûye ve uabu'l-

mân’da Beyhakî'nin Ebû Hureyre'den bildirdiine göre Hz. Peygamber (sallailahu

aleyhi veseHem): "Kiide buluna en kötü ey, üzen tamahkârlk ve dehete düüren

korkudur" buyurmutur .

5

Ahmed, Edebul-Müfred’de Buhârî, Müslim ve Beyhakî’nin Câbir b.

Abdillah'dan bildirdiine göre Resûlullah (saiiaiiaKu aleyhi wseiM öyle buyurmutur:

"Zulümden saknn. Çünkü zulüm kyamet gününde (Allah katnda)

karanlklardr. Tamahkârlktan saknn, sizden öncekiler tamahkârlkla helak

1

Taberânî (1643). Heysem!, Mecmau’z-Zevâid’de (10/237) der ki: "snâdnda

tanmadm kiiler vardr."
2

el-sâbe'de (2/236) geçtii üzere Ebû Ya'la ve Taberânî (4096, 4097). Elbânî, es-

Silsiletu'd-Da'îfe'de (1952) hadisin zayf olduunu söylemitir.

3 bn Ebî eybe (5/333) Nesâî (3110, 3115) Hâkim (2/72, "sahih’) ve Beyhakî (4257,

10828). Sahîh hadistir (Bakn: Elbânî, Sahih Sünen en-Nesâî, 2913).

4
Tayâlisî (2322), Abd b. Humeyd, Muntehab (994), Buhârî (282), Tirmizî (1962,

"arîb"), Ebû Ya'la (1328) ve Beyhakî (10830). Zayf hadistir (Bakn: Elbânî, Datf Sünen et-

Tirmizi, 335).

5 bn Ebî eybe (9/98), Buhârî (6/8, 9), Ebû Dâvud (2511) ve Beyhakî (10831). Sahîh

hadistir (Bakn: Elbânî, Sahîh Sünen Ebî Diuud. 2192).
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oldular. Sonuçta onlar birbirlerinin kanlarn dökmeye ve mahremler,

kendilerine helal klmaya sevk etmitir."'

bn Merdûye ve Beyhakî'nin Ebû Hureyre'den bildirdiine göre Resûlullah

(saRdiahu aierto veseflem) öyle buyurmutun "Tamahkârlktan ve cimrilikten saknn,

çünkü bunlar sizden öncekileri akrabalk balarm koparmaya sevk etti de.

akrabalk balarn kopardlar. Mahremleri kendilerine helal klmaya sevk etti de

mahremleri helal kldlar. Birbirlerinin kanlarn dökmeye sevk etti de

birbirlerinin kanlarn döktüler."
2

Tirmizî ve Beyhakî'nin Enes'ten bildirdiine göre bir kii vefat etti ve ona:

“Cennetle müjdelen” dediler. Bunun üzerine Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi mellen»:

"Biliyor musunuz? Belki de bu kii kendisini ilgilendirmeyen bir ey hakknda

konumu veya kendisine faydas olmayan bir ey hakknda bile cimrilik

etmitir" buyurdu .

3

Beyhakî'nin baka bir kanalla bildirdiine göre Enes der ki: Uhud

savanda bir kii öldürülmütü. Bu kiinin annesi gelip: “Seni ehadetle

kutlarm ey olum!” deyince, Resûlullah {aisttuhu bM» meltem): "Nereden biliyor

sun? Belki de o kendisini ilgilendirmeyen bir ey hakknda konumu veya

kendisine yaran olmayan bir ey hakknda bile cimrilik etmitir" buyurdu .

4

Beyhakî’nin Amridan bildirdiine göre Resûlullah (taiuiahu aleyhi «seiiem) öyle

buyurmutun "ki ksm insan vardr ki, Allah onlan sever. Yine iki ksm
insan vardr ki, Allah onlara buzeder. Sevdii insanlar cömert ve

müsamahakâr olanlardr. Buzettikleri ise kötü huylu ve cimri olanlardr.

Allah, kulu hakknda hayr diledii zaman onu insanlann ihtiyaçlann

karlamakta kullanr."*

1 Ahmed 22/352 (14461), Buhârî (483, 588), Müslim (2578) ve Beyhakî (10832).

2
Beyhakî (10833).

3 Tirmizî (2316) ve Beyhakî (10835). Zayf hadistir (Bakn: Elbânî, Daîf Sünen el-

Trmzî, 402).

4 Beyhakî (10836).

5 Beyhakî (10839). Elbânî, es-Silsiletu'd-Da'îfe'de (1706) hadisin uydurma olduunu

söylemitir.
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bn Cerîr, bn Merdûye ve Beyhakî’nin Enes'ten bildirdiine göre

Resûlullah (sellaiiahu aieyf vesellem): “Malnn zekâtn veren, misafire ikramda bulunan,

ihtiyaç ve güçlük annda veren kii tamahkârlktan uzaktr" buyurmutur.’

Beyhakî’nin bn Mes'ûd'dan bildirdiine göre Resûlullah (iiaiiata aleyhi mmIImi):

"Allah cömertlii zayi etmez. Cömert kii Allah'a yakn kiidir. Cömert kii

kyamet gününde huzura çkt zaman, Allah elinden tutar ve dütüü zaman

ona yardmc olur" buyurmutur .

2

Zühd'öe Ahmed, M. el-Evsat'ta Taberânî ve uabu’l-mân’da Beyhakî'nin

Amr b. uayb'dan, onun babasndan, onun da dedesinden bildirdiine göre

Resûlullah {saiiaiiahu aieyt veseflen): "Bu ümmetin ilki zühd ve takva ile slah olmutur.

Sonu da cimrilik vefücur ile helak olacaktr

"

buyurmutur .

3

Beyhakî'nin Hz. Âie’den bildirdiine göre Resûlullah (saiiaiishu aJeyhi vesellem) öyle

buyurmutun “Cömert kii Allah'a ve Cennete yakn, Cehennemden ise

uzaktr. Cimri kii ise Allah'a ve Cennete uzak, Cehenneme ise yakndr. Allah

katnda cömert olan cahil kii, cimri olan âbid kiiden daha üstündür.”*

Beyhakî’nin Câbir b. Abdillah'tan bildirdiine göre Resûlullah (salisilata aleyhi

vesellem) öyle buyurmutur: uCömert kii Allah'a, Cennete ve insanlara yakn,

Cehennemden ise uzaktr. Cimri kii ise Allah'a, Cennete ve insanlara uzak

Cehenneme ise yakndr. Allah katnda cömert olan cahil kii, cimri olan âbid

kiiden daha üstündür.”5

el-Kâmil'âe bn Adiy ve Beyhakî’nin Ebû Hureyre’den bildirdiine göre

Resûlullah (sbUbUbIiu aleyhi vesellem) öyle buyurmutur: “Cömert kii Allah'a, Cennete

ve insanlara yakn, Cehennemden ise uzaktr. Cimri kii ise Allah'a, Cennete ve

insanlara uzak. Cehenneme ise yakndr. Allah katnda günahkâr cömert, cimri

olan âbid kiiden daha üstündür.”
6

1 bn Cerîr (22/530, 531) ve Bcyhakî (10842). Elbânî, es-Silsiletud-Da'îfe'de (1709)

hadisin zayf olduunu söylemitir.
2
Beyhak (10843, "zayf"). "snad zayftr" demitir.

3 Ahmed (sh. 10), Taberânî (7650) ve Beyhakî (10845, lafz kendisinindir). Heysem!,

Mecmau’z-Zevâid’de (10/255) der ki: "snadnda bir kii dnda herkesin zayf gördüü
ve bn Hibbân'nn güvenilir bulduu Usme b. el-Mutevekkil bulunmaktadr."

4 Beyhakî (10847, 10850, "zayf").

5 Beyhakî (10848). Zayf hadistir (Bakn: Elbânî, Da^u’l-Cam', 3341).

6 bn Adiy (3/1239) ve Beyhakî (10851, "zayf").
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Beyhakî'nin Ebû Hureyre’den bildirdiine göre Resûlullah Maiiahu aleyhi vesaiiemi:

“Ey Selime oullan! Sizin efendiniz kimdir
?"

diye sordu. Onlan “Ced b.

Kays’tr ki biz onu cimri biri olarak görmekteyiz” cevabn verince, Resûlullah

(saitaflahu slayt* ««Hem): "Hangi hastalk cimrilikten daha kötüdür ki?! Sizin efendiniz

Amr b. el-Cemûh'tur" buyurdu .

1

Beyhakî, Câbiriden bildirir: Hz. Peygamber (Medine'ye) geldii zaman:

"Ey Selime oullan! Sizin efendiniz kimdir
?"

diye sordu. Onlar “Ced b.

Kays'tr ki biz de onu cimri biri olarak görmekteyiz” cevabn verince,

Resûlullah (taMUu aleyhi vesBlam): "Hangi hastalk cimrilikten daha kötüdür ki?! Evet,

sizin efendiniz beyaz ve cömert olan Amr b. el-Cemüh'tur" buyurdu. Bu kii

Cahiliye zamannda misafirleri arlard. Resûlullah (ssiiaiishu aleyhi vassiiem} evlendii

zaman da düün yemei yapard .

2

Beyhakî'nin Zührî vastasyla Abdurrahman b. Abdullah b. Ka’b o.

Mâlik'ten bildirdiine göre Hz. Peygamber (sbIIbiIbHu aleyhi veseiiem): "Ey Selime

oullan! Sizin efendiniz kimdir?" diye sordu. Onlar “Ced b. Kays't^’

cevabn verince, Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi vesilem):
"Onu ne ile efendiniz

saymaktasnz?" diye sordu. Bunun üzerine onlar “çimizde en fazla mal

olan odur. Bu sebeple de onu cimrilikle itham etmekteyiz” dediler.

Resûlullah {saiieiiahu aleyhi veseM:
"
Hangi hastalk cimrilikten daha kötüdür ki?! O

sizin efendiniz deildir" buyurdu. Onlar “Ya Resûlallah! O zaman efendimiz

kimdir?” diye sorunca:
"
Efendiniz Berâ b. Ma'rûr'dur

"

karln verdi.

Beyhakî: “Hadis mürseldir” dedi .

3

Hâkim’in Ebû Hureyre'den bildirdiine göre Resûlullah (nMahu b^* «seiM:

"Ey Selime oullan! Sizin efendiniz kimdir
?"

diye sordu. Onlar: “Cimri biri

olmasyla beraber Ced b. Kays'tr” cevabn verince, Resûlullah (saieiiahu aeyhi

vasllan): "Hangi hastalk cimrilikten daha kötüdür ki?! Evet, sizin efendiniz ve

efendinizin olu Beîr b. el-Berâ b. Ma'rûr'dur" buyurdu .

4

1

Beyhakî (10855, 10856) Taberâni M. el-Evsat ’la (3650). Heysemî, Mecmau ’z-Zeuâic 'de

(9/315) der ki: "snâdmda metruk olan Saîd b. Muhammed el-Verrâk bulunmaktadr."
2
Beyhakî (10859) ve el-Edebü'l-Müfred (296). Sahîh hadistir (Bakn: Elbânî, Sahih

Edebi'l-Müfred, 227).

3 Beyhakî (10857).

4 Hâkim (3/219) ve Taberâni (1203). Heysemî, Mecmau 'z-Zevâid’de (1/179) der ki:

"snadnda metrûk olan Saîd b. Mahmûd el-Verrâk bulunmaktadr."
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Ahmed ve BeyhakîYin Ebû Bekr es-Sddîk'ten bildirdiine göre Resûlullah

(saiiaUahu aleyhi maiian) öyle buyurmutur:
"
Cimri insan, aldatc, hain ve kölelere

kötü davranan kimse Cennete giremez. Kendileri ile Allah arasndaki görevleri

güzelce yerine getirmeleri, sahipleri ile aralarndaki ilikileri güzelce

yürütmeleri durumunda, cennetin kapsn ilk çalacak olanlar kölelerdir."'

Beyhakî'nin bildirdiine göre Sehl el-Vâsitî, Resûlullah’n (sbIIbMu aleyhi veseiiem):

“Allah bu dini kendisi için seçmitir. Bu dini slah etmek, cömertlik ve iyi

ahlâkladr. Bu sebeple bunlarla ona ikramda bulunun

"

buyurduunu

bildiriyor.

2

Beyhakî deiik kanallarla, bn Adiy, Ukaytî Ebû Nuaym, Mekârimul-

Ahlâk'ta Harâitî, el-Muttefik ve'l-Mufterik'te Hatîb, bn Asâkir ve Diyâ’nn

Câbir b. Abdillah'tan bildirdiine göre Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi mekm) öyle

buyurmutur. "Cibril, bana, Allah'n: «Bu dini kendime seçtim. Onu ancak

cömertlik ve güzel ahlâk slah eder. Bu sebeple yaadnz müddetçe ona

bunlarla ikramda bulunun» buyurduunu söyledi."*

bn Adiy ve Beyhakî’nin Abdullah b. Cerâd’dan bildirdiine göre

Resûlullah Mollalu Beyhi melon) öyle buyurmutur. "yilii aradnz zaman onu

güler yüzlü kiilerde arayn. Vallahi, Cehenneme ancak cimri kiiler, Cennet'e

de cömert kiileri girecektir. Cömertlik, Cennet'te cömert denilen bir aaçtr.

Cimrilikte, Cehennem'de cimri denilen bir aaçtr.
"A

Beyhakî, el-frâd'da Dârakutnî ve el-Buhalâ'da Hatîb'in Câfer b

Muhammed'den, onun babasndan, onun da dedesinden bildirdiine göre

Resûlullah (saiiaiiehu aleyhi mellem) öyle buyurmutur: "Cömertlik, dallan dünyaya

sarkm olan Cennet aaçlanndan bir aaçtr. Kim ondan bir dala tutunursa o

dal onu Cennete götürür. Cimrilikte dallan dünyaya sarkm olan Cehennem

1 Ahmed 1/191 (13) ve Beyhakî (10862). Müsned ’in muhakikleri: "snâd zayftr"

demilerdir.
2
Beyhakî (10863).

3 Beyhakî (10864, "zayf'), bn Adiy (4/1506), Ukaylî (1/46, 47), Ebû Nuaym (2/120),

Harâitî (275), Hatîb (1/280) ve bn Asâkir (55/280). Çok zayf hadistir "Elbânî, Daif et-

Tertb ve't-Terhb, 1098).

4 bn Adiy (7/2742) ve Beyhakî (10876, "zayf"). Zayf hadistir (Bakn: Elbânî, Da'îfu'I-

Câmi\ 273).
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aaçlarndan bir aaçtr. Kim de ondan bir dala tutunursa o dal onu

Cebenneme götü rü r.
’n

bn Adiy'in Ebû Hureyre'den bildirdiine göre Resûlullah (saiiaUahu aleyhi reselleri)

öyle buyurmutun
"
Cömertlik, Cennette bir aaçtr. Cömert olan kii de

ondan bir dal alm olur. O dal da onu Cennete sokana kadar brakmaz.

Cimrilik te Cehennemde bir aaçtr. Tamahkâr olan kii ondan bir dal alm
olur. O dal da onu Cehenneme soicana kadar brakmaz ." 2

Beyhakî'nin bildirdiine gö; e bn Abbâs der ki: Ben Hz. Peygamber (niiai-ehu

aleyhi vesellem) ile beraber oturmuken san elbiseler giyinmi on üç kii geldi.

Resûlullah'a (sallaiiahu aleyhi ««»em) selam verdikten sonra: "Ya Resûlallah! nsanlann

efendisi kimdir?” diye sordular. Bunun üzerine Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi re»iM:

"nsanlann efendisi, Yusuf b. Yakûb b. shâk b. brahim'dir" buyurdu. Bu

kiiler: "Ümmetin içinde efendi yok mudur?” diye sorunca da: "Evet vardr,

kendisine helal mal verilen, müsamahakâr olmakla nzklandrlan, fakir kiiye

yaknlk gösteren vc insanlar hakknda az ikâyette bulunandr" buyurdu .
3

Buhârî, Müslim ve Nesâî'nin bildirdiine göre Ebû Hureyre der ki:

Resûlullah (ssiiBiiahu aleyhi «ailem) cimri ile cömerdi üzerlerinde demirden zrhlar

bulunan ve elleri memeleri ile köprücük kemikleri arasnda sktrlan iki

adama benzetti. Cömert her sadaka vermesinde zrh geniler; o derece ki,

parmak uçlarn bile kaplar ve hayrlarn çoaltr. Cimri kii ise bir sadaka

vermek istedii zaman zrh büzülür ve her halkas yerini alr. Cimri onu

geniletmek ister, ama o genilemez.
4

Zübeyr b. Bekkârin Muvaffakiyât'ta bildirdiine göre Abdullah b. Ebî

Ubeyde b. Muhammed b. Ammâr b. Yâsir der ki: Halîd b. el-Velîd Rum

topraklan tarafndan esirlerle beraber Hz. Peygamber'e (uiuuu aleyhi ntliem) geldi.

Hz. Peygamber (sallaiiahu aleyhi vereiiem) onlara Müslümanl anlatt, ama onlar

Müslüman olmay kabul etmedi. Bunun üzerine boyunlannn vurulmasn

emretti. Sra son kiiye gelince Hz. Peygamber (sallaiiahu aleyhi vcsellem): "Ey Hâlid! Bu

kiiyi brak" buyurdu. Hâlid: "Ya Resûlallah! Onlann içinde bana kar bundan

daha iddetlisi yoktu” deyince, Resûlullah (sallaiiahu aleyhi msllan): "Bu, Cibril'dir ki,

’ Beyhakî (10875, "zayf"). Zayf hadistir (Bakn: Elbânî, Da'îfu'l-Câmi’, 3340).
2 bn Adiy (1/236) ve Beyhakî (10877). Zayf hadistir (Bakn: Elbânî, Da'îfu'l-Câmi',

3340).

3 Beyhakî (10898, "zayf').

4
Buhârî (1443, 2917, 5399, 5797), Müslim (1021) ve Mesaî (2546, 2547).
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bana Allah'dan haber verip bu kiinin kavmi arasnda cömert biri olduunu

bildirmektedir, onu brak

"

buyurdu. Bunun üzerine bu kii Müslüman oldu.

frj &\ \p\*\
Vj ûUeJflj

"Onlardan sonra gelenler: «Rabbmiz! Bizi ve bizden önce

inanm olan kardelerimizi bala; kalbimizde müminlere

kar kin brakma; Rabbmiz! üphesiz sen efkatlisin,

merhametlisin» derler." (Ha$rSur. o)

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Mücâhid: "Onlardan sonra

gelenler..."
1 buyruunu açklarken: “Burada sonra Müslüman olanlar; yani

Abdullah b. Nebtel ve Evs b. Kayzî kastedilmektedir” dedi.

Hâkim ve bn Merdûye'nin bildirdiine göre Sa'd b. Ebî Vakkâs der ki:

nsanlar üç aama üzeredir. kisi geçmi ve biri kalm bulunmaktadr. Sizin

durumunuzun en güzeli de kalan bu aamada olmanzdr. Sonra: "Allah'n

verdii bu ganimet mallar bilhassa; yurtlarndan ve mallarndan edilmi

olan, Allah'dan bir lütuf ve rza dileyen, Allah'n dinine ve Peygamberine

yardm eden muhacir fakirlerindir. te doru olanlar bunlardr
" 2

âyetini

okudu ve: “Burada Muhacirler kastedilmektedir ki, bu da geçmi

bulunmaktadr" dedi. Sonra: "Daha önceden Medine'yi yurt edinmi ve

gönüllerine iman yerletirmi olan kimseler, kendilerine hicret edip

gelenleri severler; onlara verilenler karsnda içlerinde bir çekememezlik

hissetmezler; kendileri zaruret içinde bulunsalar bile onlar kendilerinden

önde tutarlar. Nefsinin tamahkarlndan korunabilmi kimseler, ite onlar

saadete erenlerdir
"3 âyetini okudu ve: “Burada Ensâr kastedilmektedir ki, bu

da geçmi bulunmaktadr" dedi. Sonra: "Onlardan sonra gelenler:

"Rabbimiz! Bizi ve bizden önce inanm olan kardelerimizi bala;

kalbimizde müminlere kar kin brakma; Rabbimiz! üphesiz sen

efkatlisin, merhametlisin" derler
"4

âyetini okudu ve: “O iki aama geçmi

1

Har Sur. 10
2 Har Sur. 8

3 Har Sur. 9

4 Har Sur. 10
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ve bu aama kalm bulunmaktadr. Sizin durumunuzun en güzeli de bu

aamada olmanzdr" dedi .

1

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Dahhâk: "Onlardan sonra gelenler:

«Rabbimiz! Bizi ve bizden önce inanm olan kardelerimizi bala;
kalbimizde müminlere kar kin brakma; Rabbimiz! üphesiz sen

efkatlisin, merhametlisin» derler"
2
âyetini açklarken: "Allah, Muhacirlerin

ve Ensâr'n ne yaptklarn bildii halde sonradan gelenler onlara balanma
dilemekle emrolundular.

Abd b. Humeyd, bnu’l-Münzir, bn Ebî Hâtim, Mesâhifte bnu'l-Enbârî ve

bn Merdûye’nin bildirdiine göre Hz. Âie: "Onlar Hz. Peygamberim (saiuieh

BBytr «senemi ashâbtna balanma dilemekle emrolunduklan halde onlara

sövdüler" dedi ve: "Onlardan sonra gelenler: "Rabbimiz! Bizi ve bizden

önce inanm olan kardelerimizi bala; kalbimizde müminlere kar kin

brakma..."3 âyetini okudu .

4

bn Merdûye’nin bildirdiine göre bn Ömer Muhacirlerden bazlarna

söven birini iitince, ona: "Allah'n verdii bu ganimet mallar bilhassa;

yurtlarndan ve mallarndan edilmi olan, Allah'dan bir lütuf ve rza

dileyen, Allah'n dinine ve Peygamberine yardm eden muhacir

fakirlerindir. te doru olanlar bunlardr"3 âyetini okudu ve: "Onlar

muhacirlerdir, sen onlardan msn?" diye sordu. Bu kii: "Hayr" deyince, ona:

"Daha önceden Medine'yi yurt edinmi ve gönüllerine iman yerletirmi

olan kimseler, kendilerine hicret edip gelenleri severler; onlara verilenler

karsnda içlerinde bir çekememezlik hissetmezler; kendileri zaruret

içinde bulunsalar bile onlar kendilerinden önde tutarlar. Nefsinin

tamahkârlndan korunabilmi kimseler, ite onlar saadete erenlerdir"
6

âyetini okudu ve: "Onlar Ensâridr, sen onlardan msn?" diye sordu. Bu kii

yine: "Hayr" deyince, ona: "Onlardan sonra gelenler: «Rabbimiz! Bizi ve

bizden önce inanm olan kardelerimizi bala; kalbimizde müminlere

kar kin brakma; Rabbimiz! üphesiz sen efkatlisin, merhametlisin»

'Hâkim (2/484, "sahih").

2 Har Sur. 10

3 Har Sur. 10
4 bn Kesir Tefstr'de (8/99) geçtii üzere bn Ebî Hâtim.
3 Har Sur. 8
6 Har Sur. 9
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derler"’ âyetini okudu ve: “Sen bunlardan msn?” diye sordu. Adam:

“Temenni ederim ki onlardanm” karln verince: “Hayr, deilsin, âyette

zikredilenler onlara ovenler deildir” dedi.

bn Merdûye'nin baka bir kanalla bildirdiine göre bn Ömer'e bir kiinin

Osman'a sövdüü bildirilince onu çard ve önüne oturtup: "Allah'n verdii

bu ganimet mallar bilhassa; yurtlarndan ve mallarndan edilmi olan,

Allah'dan bir lütuf ve rza dileyen, Allah’n dinine ve Peygamberine yardm

eden muhacir fakirlerindir. te doru olanlar bunlardr"

1

âyetini okudu.

Sonra: "Sen onlardan msn?" diye sordu. Bu kii: "Hayr” deyince, ona:

"Daha önceden Medine'yi yurt edinmi ve gönüllerine iman yerletirmi

olan kimseler, kendilerine hicret edip gelenleri severler; onlara verilenler

karsnda içlerinde bir çekememezlik hissetmezler; kendileri zaruret

içinde bulunsalar bile onlar kendilerinden önde tutarlar. Nefsinin

tamahkârlndan korunabilmi kimseler, ite onlar saadete erenlerdir
" 3

âyetini okudu ve: "Sen onlardan msn?” diye sordu. Bu kii yine: “Hayr

deyince, ona: "Onlardan sonra gelenler: «Rabbimz! Bizi ve bizden önce

inanm olan kardelerimizi bala; kalbimizde müminlere kar kin

brakma; Rabbimiz! üphesiz sen efkatlisin, merhametlisin» derler
"4

âyetini okudu ve: “Sen bunlardan msn?” diye sordu. Adam: "Onlardan

olmay temenni ederim” karln verince: “Hayr, vallahi onlardan deilsin,

onlara söven ve onlara kar kalbinde kin besleyen kii onlardan deildir”

dedi.

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre A'me bu âyeti: “
I J il Ljj

^>jLI” eklinde okumutur.

Hakîm et-Tirmizî ve Nesâî, Enes'ten bildirin Biz Hz. Peygamberim (saiieiiahu aleyhi

vesellem) yannda oturmuken bir ara: ",imdi u yoldan Cennet ahalisinden olan

bir adam çkp gelecek

"

buyurdu. O esnada Ensar'dan bir adam çkageldi. Yeni

abdest ald için abdest suyu hâlâ sakallanndan damlyordu ve ayakkablarn

da sa koluna asmt. kinci gün yine otururken Hz. Peygamber (saiiaiiahu aleyhi

««Hem): "imdi u yoldan Cennet ahalisinden olan bir adam çkp gelecek

"

1 Har Sur. 10
2 Har Sur. 8

3 Har Sur. 9
4 Har Sur. 10



354 -3 Har Sûresi g-

buyurdu. Ayn adam da bir önceki günkü haliyle çkageldi. Üçüncü gün de Hz.

Peygamber (saiiaiiahu aleyhi veseiiem) ayn eyi söyleyince yine ayn adam ayn haliyle

çkageldi. Adam oradan aynlnca Abdullah b. Amr b. el-Âs adamn peinden

gitti. Ona: "Babamla kavga ettim ve üç gün boyunca evine girmeyeceime

dair yemin ettim. Üç günlüüne evinde beni misafir edebilir misin?" diye

sordu. Adam: "Evet, ederim" karln verdi.

Abdullah b. Amr b. el-Âs sonrasn bize öyle anlatt: Adamn evinde bir

gece kaldm. Onun gece boyunca gece namazna kalktn görmedim. Ancak

gece vakti yatanda saa sola dönerken uyand zaman Allah' zikreder ve

tekbirler getirirdi. Sabah namaz vakti gelip kalkncaya ve abdest alncaya dek

bu ekilde hayrl olan eylerden baka tek bir kelime ettiini iitmedim. Üç

gece bu ekilde geçince kayda deer bir amelinin olmadn düünmeye

baladm ve adama: "Ey Allah'n kulu! Babamla aramzda ne bir kavga vard

ne de yanna girmeyeceime dair yemin etmitim. Fakat Resûlullah’n (sailaiiahu

aleyhi vesdlem) üç defa: «imdi u yoldan Cennet ahalisinden olan bir adam çkp

gelecek» buyurduunu iittim. Her üçünde de sen çkp geldin. Ben de yannda

kalp nasl bir amele sahip olduunu örenmek istedim” dedim. Bunun

üzerine o: "Benim amelim gördüün kadanyladr" dedi. Gitmek üzere

evinden çktmda adam beni geri çard ve: "Benim amelim gördüün

kadanyladr. Fakat bunun yannda içimde asla Müslümanlardan birini

aldatma gibi bir duygu tamam. Yüce Allah'n ona verdii bir mal veya hayr

için de asla ona haset etmem" dedi. Ben de: "Seni Cennetlik olma derecesine

ulatran da budur ki bu da güç yetiremediimizdir" karln verdim.
1

Hakîm et-Tirmizî'nin bildirdiine göre Abdulazîz b. Ebî Ravvâd der ki: Bize

bildirildiine göre bir kii Resûlullah (sailaiiahu aleyhi veseM ile beraber namaz klp

gittikten sonra Hz. Peygamber (sailaiiahu aleyhi »esBiiam): "Bu kii Cennet ahalisinden

biridir" buyurdu. Abdullah b. Amr der ki: "Bu kiinin yanna gittim ve: «Ey

amca! Beni misafir eder misin?» dedim. O: "Evet ederim" dedi. Onun bir

çadn, bir koyunu ve hurmal vard. Akam olduu zaman çadnndan çkp

keçisini sad ve bana ya hurma toplayp önüme koydu. Beraberce ondan

yedik. O uyuyup kald, ama ben uyumadm. O iftar ederek sabahlad, ben ise

oruçlu olarak sabahladm. Üç gece de ayn eyleri yapt. Bunun üzerine ona:

"Resûlullah (sailaiiahu aleyhi vaseiiem), senin Cennet ahalisinden olduunu" söyledi.

1

Hakîm et-Tirmizî (2/167, 168) ve Nesâî (10699). Zayf hadistir (Bakn: Elbânî, Da’if et-

Terîb, 1728).
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Bana ne amel ettiini söyle" dediimde, o: "Sen, sana Cennet ahalisinden

olduumu söyleyene git te sana amelimi o söylesin" cevabn verdi.

Resûlullah'a (»Hdahu aleyh «efe™) gittiimde: "Ona git ve ne amel ilediini

bildirmesini emrettiimi söyle" buyurdu. Tekrar ona gidip: "Resûlullah (saiiaiiahu

aleyhi vcseUem) ne amel ilediini bildirmeni emretmektedir" dedim. O: "imdi

tamamdr; eer dünya benim olsa ve o benden alnsa ona üzülmem. Bana

geri verilse de sevinmem. çimde hiç kimseye kar bir aldatma duygusu

tamam" dedi. Bunun üzerine ona: "Vallahi, ben gece namazna kalkar ve

gündüz oruç tutanm. Ancak bana bir koyun hibe edilse sevinirim. Eer

elimden alnacak olursa da üzülürüm. Vallahi, Allah açk olarak seni bizden

Üstün klmtr" dedim.

Jit '->>* 6*“' î>M Jl j <uî
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"Münafklarn, kitap ehlinden inkâr eden dostlarna: «Eer
siz yurdunuzdan çkarlrsanz, mutlaka biz de sizinle

beraber çkarz; sizin aleyhinizde kimseye asla uymayz.
Eer savaa tutuursanz, mutlaka yardm ederiz»

dediklerini görmedin mi? Allah, onlarn yalanc olduklarna

ahitlik eder... Onlarn durumu, kendilerinden az zaman
önce geçmi ve ilerinin karln tatm olanlarn durumu
gibidir. Onlara can yakc azap vardr." (iia, r Sur. 1 1. u, s)

bn Merdûye'nin bildirdiine göre bn Abbâs: "Münafklarn... dediklerini

görmedin mi..."' buyruunu açklarken: "Burada Abdullah b. Ubey b. Selûl,

Rifâa b. Tâbût, Abdullah b. Nebtel, Evs b. Kayzî ve arkadalar olan Nadîr

oullan kastedilmektedir" dedi.

bn shâk, bnu’l Münzir ve DelâiVde Ebû Nuaym’n bn Abbâs’tan

bildirdiine göre aralarnda Abdullah b. Ubey b. Selûl, Vadîa, Mâlik, Suveyd

HarSur. 11
1
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ve Dâis'in bulunduu Avf b. el-Hâris oullanndan bir grup, Nadîr oullanna:

"Siz sebat edin, biz sizi teslim etmeyiz. Eer savarsanz biz de sizinle

beraber savarz. Eer yurdunuzdan çkanlrsanz biz de sizinle çkanz" diye

bir haber gönderdi. Münafklar söz verdikleri gibi sözlerinde durup onlara

yardm etmediler. Allah kaplerine korku düürünce Resûlullah’tan (saHahhu &eyt>i

reseiiem), silah dnda develerinin kaldrabilecei kadar mallarndan almak üzere

sürgün edilmelerini ve kanlannn dökülmemesini istediler. Resûlullah ta

(nbiiBhu aleyhi «seliem} öyle yapt. Kii kendi evini tahrip edip devesine yüklüyor ve

gidiyordu. Onlann bir ksm Hayber’e giderken, bir ksm da am'a gitti .

1

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Süddî der ki: Kureyza ve Nadîr

ahalisinden baz kiiler Müslüman olmutu. Aralarnda münafklar da vard.

Onlar Nadîr ahalisine: "Eer siz yurdunuzdan çkanlrsanz biz de sizinle

beraber gideriz" diyordu. te: "Münafklarn, kitap ehlinden inkâr eden

dostlarna: «Eer siz yurdunuzdan çkarlrsanz, mutlaka biz de sizinle

beraber çkarz; sizin aleyhinizde kimseye asla uymayz. Eer savaa

tutuursanz, mutlaka yardm ederiz» dediklerini görmedin mi? Allah,

onlarn yalanc olduklarna ahitlik eder
"2

âyeti de onlar hakknda indi.

Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Mücâhid:

"Münafklarn... dediklerini görmedin mi ..."

3

buyruunu açklarken:

"Burada Abdullah b. Ubey b. Selûl, Rifâa b. Tâbût, Abdullah b. Nebtel ve Evs

b. Kayzî kastedilmektedir" dedi. "Münafklarn, kitap ehlinden inkâr eden

dostlarna...'"' buyruu hakknda ise: “Burada dostlar ifadesi ile Nadîr

oullar kastedilmektedir” dedi. "Kendi aralarndaki savalar ise çetindir.

Sen onlar derli toplu sanrsn, halbuki kalpleri darmadanktr"5

buyruunu da: “Kendi aralarndaki söz sava çetindir. Oysa münafklarn dini

Nadîr oullannn dinine muhaliftir" eklinde açklad. "Onlarn durumu,

kendilerinden az zaman önce geçmi ve ilerinin karln tatm
olanlarn durumu gibidir ..."

6 buyruu hakknda ise: "Onlann durumu

1 bn shâk, Sîretu bn Hiâm (2/191).

2 Har Sur. 1

1

3 Har Sur. 1

1

4 Har Sur. 11

5 Har Sur. 14
6 Har Sur. 15
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Kureyli kâfirlerin Bedir savanda tatm olduklan durum gibidir,

mânâsndadr" dedi .

1

Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in

bildirdiine göre Katâde: "Sen onlar derli toplu sanrsn, halbuki kalpleri

darmadanktr"3 buyruunu açklarken: "Bunlar batl ahalisi gibidir.

ehadetleri, hevalan ve ileri birbirine muhaliftir. Ancak hak ahalisine kar

dümanlkta birlemilerdir" dedi. "Onlarn durumu, kendilerinden az

zaman önce geçmi ve ilerinin karln tatm olanlarn durumu

gibidir..."3 buyruu hakknda ise: "Burada Nadîr oullar kastedilmektedir”

dedi.

bn Merdûye’nin bildirdiine göre bn Abbâs: Onlarn durumu,

kendilerinden az zaman önce geçmi ve ilerinin karln tatm
olanlarn durumu gibidir..."

4 buyruunu açklarken: "Burada mürikler

kastedilmektedir" dedi.

Deylemî'nin bildirdiine göre Hz. Ali der ki: "Evleri ayr ayr olsa bile

mümin kiiler birbirlerine kar samimi ve sevgi ile doludur. Facirlerin

bedenleri bir olsa bile birbirlerine kar aldatc ve haindirler."

bnu'l-Münziriin bildirdiine göre Mücâhid: "Onlarn durumu,

kendilerinden az zaman önce geçmi ve ilerinin karln tatm
olanlarn durumu gibidir..."5 buyruunu açklarken: "Onlann durumu,

Kureyli kâfirlerin Bedir savanda tatm olduklan durum gibidir,

mânâsndadr" dedi.

Abdurrezzâk'n bildirdiine göre Katâde: "Onlarn durumu,

kendilerinden az zaman önce geçmi ve ilerinin karln tatm
olanlarn durumu gibidir..."

6 buyruunu açklarken: "Burada Nadîr oullar

kastedilmektedir" dedi .

7

1 bn Ccrir (22/535, 538, 540).
1
HarSur. 14

3 Har Sur. 15

4 Har Sur. 15

5 HarSur. 15
6 Har Sur. 15

7 Abdurrezzâk (2/274).
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"Münafklarn durumu insana: «nkâr et» deyip insan da
inkar edince: «Dorusu ben senden uzam; âlemlerin Rabbi

olan Allah'dan korkarm» diyen eytann durumu gibidir/'

(Hajr Sur. 1

6

)

Abdunrezzâk, bn Râhûye, Zühd ’de Ahmed, Abd b. Humeyd, Târih'te

Buhâri, bn Cerîr, bnu'l-Münzir, Hâkim, bn Merdüye ve uabu'I-mâr'öa

Beyhakî'nin Ali b. Ebî Tâlib'den bildirdiine göre manastrn birinde ibadet

eden bir kii vard. Erkek kardeleri bulunan bir kadna bir eyler (rahatszlk)

olmu ve onu manastrda ibadet eden kiiye (tedavisi için) getirmilerdi. Bu

srada bu kii kadna istek duydu ve onunla beraber oldu. Kadn hamile

kalmt. eytan gelerek: "Onu öldür! Eer kardeleri sana üstün gelirse rezil

olursun" dedi. Bunun üzerine bu kii kadn öldürdü. Kadnn kardeleri

gelerek bu kiiyi alp götürdü. Onlar yürüyüp giderken eytan geldi ve:

"Kadn sana güzel gösteren bendim. Bana secde et, ben de seni bunlarn

elinden kurtaraym" dedi. Bu kii de ona secde etti. Allah'n: «Münafklarn

durumu insana: "nkar et"... diyen eytann durumu gibidir»'buyruu da

bunu ifade etmektedir."
2

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs: "Münafklarn durumu

insana: «nkar et» deyip insan da inkar edince: «Dorusu ben senden

uzam; alemlerin Rabbi olan Allah'dan korkarm» diyen eytann durumu

gibidir
"3 âyetini açklarken öyle dedi: "srâil oullanndan bir rahip Allah'a

güzel bir ekilde ibadet etmekteydi. Her yerden gelip ona fkhi sorular

sorarlard. O, âlim bir kiiydi. Üç karde vard ki, onlann insanlar içinde en

güzel olan bir ktz kardeleri vard. Bunlar sefere çkmak istemi ve kz

kardelerini tek bana brakmak istememiti. Bu sebeple bu rahibin yanna

giderek: "Biz sefere çkmak istiyoruz. Ancak biz senden daha emin ve daha

güvenilir bir kii bulamayz. Eer kabul edersen kz kardeimizi yannda

1 Har Sur. 16
2
Abdurrczzâk (2/285), el-Metâlibu'l-Âliye'de (4143) geçtii üzere bn Râhûye, Buhar!

(5/213), bn Cerîr (22/541), Hâkim (2/484, "sahîh") ve Beyhakî (5450).

3 Har Sur. 16
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brakacaz. Onun iddetli anlan vardr. Eer ölürse onu defnedersin. Biz

dönene kadar sa kalrsa ona güzel bir ekilde bakarsn" dediler. Rahip: "Ben

sizin yerinize ona bakanm inallah" karln verdi.

Rahip ona güzel bir ekilde bakp tedavi etti ve kadn tekrar eski

güzelliine kavutu. Rahip kza baktnda onun bakml biri olduunu gördü.

eytan sürekli olarak rahiple urat ve rahip kzla beraber olup onu hamile

brakt. Bu sefer eytan ona pimanlk duygusu vererek kz öldürmesinin

doru olduunu gösterdi. Ona: "Eer onu öldürmezsen rezil olursun. Çocuk

sana benzer ve o zaman hiçbir mazeretin kalmaz” dedi. eytan kz
öldürtene kadar hep rahiple urat. Kzn kardeleri gelince: "Kz kardeimiz

nasl oldu?" dediler. Rahip: "O, öldü ben de onu defnettim" dedi. Onlar da:

"yi yapmsn” karln verdiler.

Bunlar sürekli olarak rüyalannda rahibin kz kardelerini öldürmü

olduunu ve filan filan aacn altnda bulunduunu görmeye baladlar.

Bunun üzerine o aacn altna gittiler ve kzkardelerinin öldürülmü

olduunu gördüler. Rahibin yanna giderek onu aldlar. Hal böyle iken eytan,

rahibe: "Ben sana zinann güzel olduunu, sonra da onu öldürmenin doru

olduunu gösterdim. Eer seni kurtarrsam bana itaat eder misin?" dedi.

Rahip: "Ederim" deyince: "Bana sadece bir secde et" dedi. Rahip eytana

secde ettikten sonra öldürüldü. Allah’n: "Münafklarn durumu insana:

«nkar et» deyip insan da inkar edince: «Dorusu ben senden uzam;
âlemlerin Rabbi olan Allah'dan korkarm» diyen eytann durumu gibidir"'

buyruu da bunu ifade etmektedir.

bn Ceninin bildirdiine göre bn Mes'ûd bu âyeti açklarken öyle dedi:

Koyun otlatan bir kadn vard. Bu kadnn da dört erkek kardei

bulunmaktayd. Kadn geceleyin bir rahibin manastrnda kalyordu. Bir gün

rahip onun yanna indi ve onunla beraber oldu. eytan rahibe gelerek: "Onu

öldür ve göm, sen sözü dinlenen doru bir kiisin" dedi. Bunun üzerine rahip

kadn öldürdü ve gömdü. eytan kadnn kardelerine rüyalarnda

görünerek: "Rahip kz kardeinizle beraber oldu. Onu hamile braknca da

öldürüp filan filan yerde gömdü" dedi.

Sabahladklan zaman bir kii: "Ben dün gece rüyamda unu unu
gördüm" dedi. Dieri: "Vallahi, ben de ayn eyi gördüm" dedi. Bir dieri de:

Har Sur. 16
1
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“Vallahi, ben de ayn eyi gördüm” deyince: "Vallahi, bunda bir i vardr”

dediler. Sonra krallarna giderek rahibi getirmeleri için yardm istediler. Sonra

gittiler ve onu manastrndan indirip getirdiler. eytan gelip: “Seni bu

duruma düüren kii benim. Seni bu durumdan da benden baka kimse

kurtaramaz. Bana bir secde et ve seni düürmü olduum durumdan

kurtaraym” dedi. Rahip te ona secde etti. Rahip kraln yanna getirilince

eytan ondan uzaklat ve onu öldürdüler .

1

Mekâyidi'-eytan'da bn Ebi'd-Dünyâ, bn Merdûye ve uabu'l-mân’da

Beyhakî’nin bildirdiine göre Ubeyd b. Rifâa ez-Zurakî, Hz. Peygamber'in

isaiiBiirtu aleyh* «ailem) öyle buyurduunu naklediyor: "srail oullarndan bir rahip

vard. eytan bir kadn alarak delirmesine yol açt ve ailesinin kalbine çarenin

rahip te olduu hissini düürdü. Bunun üzerine kardeleri onu rahibe getirdi.

Ancak rahip bunu kabul etmemiti. Fakat kabul edinceye kadar ona srarda

bulundular. Kadn, rahibin yannda iken eytan geldi ve sürekli olarak onu

rahibe çekici göstermeye balad. Sonunda rahip kadnla beraber oldu. Kadn

hamile kalnca eytan vesvese ederek: «te imdi rezil olacaksn, kadnn ailesi

gelmektedir, onu öldür. Ailesi gelince de: "Öldü" de» dedi. Bunun üzerine

rahip kadn öldürdü ve defnetti. Bu sefer eytan kadnn ailesine giderek

kalplerine, rahibin onu hamile brakp öldürdüü vesvesesini brakt. Kadnn
ailesi rahibe gelip onu sorunca, rahip: «Öldü» karln verdi. Fakat kadnn

kardeleri rahibi yakalamt. eytan rahibe gelip: «Kadn delirten de ailesinin

kalbine vesveseyi düüren de benim. Ayn zamanda seni bu hallere düüren de

benim. Bana itaat et kurtulursun. Bana iki secde etmen yeterlidir» dedi. Bunun

üzerine rahip ona iki defa secde etti. Allah'n: «Münafklarn durumu insana:

"nkar et"... diyen eytann durumu gibidir»
2 buyruu da bunu ifade

etmektedir.
"3

bnu’l-Münzir ve Harâitî’nin ’tilâl el-Kulûb'da Adiy b. Sâbit vastasyla

bildirdiine göre bn Abbâs bu âyeti açklarken öyle demitir: srâil

oullarndan uzun bir zaman ibadet eden bir rahip vard. Ona delileri

getirirler ve iyileene kadar onlara okurdu. Bir gün ona erefli bir aileden

delirmi bir kadn getirildi. Kardeleri kadn, ona okumas için rahibe

getirmiti. eytan sürekli olarak kadn kendisine çekici göstermeye balad.

1 bn Cerîr (22/542)
1 Har Sur. 16

3 Beyhakî (5449).
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Bunun üzerine rahip kadnla beraber oldu ve onu hamile brakt. Kadnn

kam büyümeye balaynca eytan onu öldürmenin çare olacan

göstermeye balad. Rahip te onu öldürüp bir yere defnetti. eytan, bir kii

suretinde kadnn kardelerinden birine gelerek durumu ona haber verdi. Bu

kii de kardelerine: “Vallahi, bir kii bana geldi ve u u haberi verdi”

demeye balad. Bu konuda bir karara vardlar ve onu krala ikâyet ettiler.

Kral ve insanlar gidip onu manastrndan indirince rahip itirafta bulundu.

Rahip kraln emri üzerine çarmha gerildi. eytan rahibe gelip: “Kadn sana

çekici gösterip seni bu durumlara düüren benim. Seni kurtarmam

karlnda bana itaat eder misin?” dedi. Rahip: “Evet ederim” cevabn

verince, eytan: “O zaman bana bir kez secde et” dedi. Rahip eytana secde

ederek küfre girdi ve o küfrii üzere öldürüldü.

Abdurrezzâk ve Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Tâvûs der ki: srail

oullarndan âbid bir kii vard. Sanrm o delileri de tedavi ederdi. Güzel bir

kadn delirmi ve getirilip yannda braklmt. Kadn rahibin houna gitmi ve

rahip onunla ilikiye girerek onu hamile brakmt. eytan rahibe gelerek:

“Eer bu duyulursa rezil olursun. Onu öldür ve evinde göm” dedi. O da öyle

yapt. Bir zaman sonra kadnn ailesi gelip onu sorunca: “O, öldü” dedi. Onun

dürüst olmasndan dolay ona inanmlard. eytan, kadnn ailesine gelerek:

“O, ölmedi, rahip onunla birleti ve onu hamile brakt. Sonra onu öldürdü ve

evinde filan filan yerde gömdü” dedi. Bunun üzerine kadnn ailesi rahibe

gelerek: “Biz sana inanmtk. Fakat söyle onu nereye gömdün? Beraberinde

kim vard?” dediler. Rahibin evini araynca onu gömmü olduu yerde

buldular. Bunun üzerine rahip tutuklanp hapsedildi. eytan gelip: “Eer seni

bulunmu olduun durumdan kurtarmam istersen Allah'a küfret” dedi

Rahip te eytana itaat edip küfretti. Rahip götürülüp öldürüldü. O zaman

eytan kendisinden beri oldu. Tâvûs der ki: “Ben: "Münafklarn durumu

insana: "nkar et"... diyen eytann durumu gibidir
"1

âyetinin ancak bu

rahip hakknda indiini biliyorum.”
2

Ibn Merdûye'nin bildirdiine göre bn Mes'ûd bu âyeti açklarken öyle

dedi: “Allah, Hz. Peygamber (sBiiaiiahu aleyhi yenlim) zamanndaki kâfirlere ve

1 Har Sur. 16
1
Abdurrezzâk (2/284, 285).
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münafklara misal vererek: : "Münafklarn durumu insana: "nkar et"...

diyen eytann durumu gibidir
"

1

buyurmutur.

Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre Mücâhid: "Münafklarn durumu

insana: "nkar et"... diyen eytann durumu gibidir"* buyruunu açklarken:

Âyetteki insan ifadesi ile bütün insanlar kastedilmektedir” dedi.

Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre A’me bu âyeti: " _>UI j U^î L

jijJL»-” eklinde okurdu.

aal b\ 1 Ü U JLÜ iöl IJd\ IjS\ l*iî L;

^ J / / ^ x >

m \yü ^jüist b

J

jlü

&Jl vUw»t &JI jû ojL-U! ^
Ojjsüil jU

"Ey inananlar! Allah'dan saknn; herkes yarna ne

hazrladna baksn; Allah'dan saknn, çünkü Allah

ilediklerinizden haberdardr. Allah unutup da, Allah'n da
kendilerini kendilerine unutturduu kimseler gibi olmayn;

onlar, yoldan çkm kimselerdir. Cehennemliklerle

cennetlikler bir olmaz. Cennetlikler kurtulua erenlerin ta

kendileridir." (Hn?r Sur. 18-20)

bn Ebî eybe, Müslim, Nesâî, bn Mâce ve bn Merdûye'nin bildirdiine

göre Cerîr der ki: Resûlullah’n (sbIIsIIbHu aleyhi veseHem) yannda oturmutum. Yün

elbiseler giyinmi ve klçlarn kuanm bir grup geldi. Üzerlerinde ne izar,

ne de baka bir ey vard. Hepsi de Mudar’dand. Hz. Peygamber (saiiaHaho aleyhi

vssdiem) onlar öylesine zor durumda üryan ve aç olarak görünce yüzü deiti.

Sonra kalkp evine girdi. Sonra Mescid’e giderek öle namazn kld(rd) ve

minbere çkp Allah'a hamdü sena ederek öyle buyurdu: "Derim ki, Allah

kitabnda: «Ey inananlar! Allah'dan saknn; herkes yarna ne hazrladna

baksn; Allah'dan saknn, çünkü Allah ilediklerinizden haberdardr. Allah'

unutup da, Allah'n da kendilerini kendilerine unutturduu kimseler gibi

1 Har Sur. 16
2 Har Sur. 1

6
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olmayn; onlar, yoldan çkm kimselerdir. Cehennemliklerle cennetlikler bir

olmaz. Cennetlikler kurtulua erenlerin ta kendileridir»’ buyurmaktadr.

Sadaka veremeyecek duruma gelmeden önce sadaka verin. Sadaka ile aranzda

bir engel konulmadan sadaka verin. Kii dinarndan, dirheminden

budasndan, hurmasndan ve arpasndan sadaka versin. Sadaka olarak

verecei hiçbir eyi küçümsemesin , bu yarm hurma olsa bile."

Bunun üzerine Ensâridan bir kii elinde bir çknla kalkarak onu halen

minberde bulunan Resûlullah’a (saiiaiiahu aleyhi yeseIM verdi. Resûlullah'n (saiiaiiahu aleyhi

veseiiem] sevinci yüzünden belli oluyordu. Sonra Hz. Peygamber (saiiaiiahu aleyhi vesellem)

öyle buyurdu: "Kim, slam'da hayrl bir çr açar ve kendisine uyulursa, bu

kii kendisine uyanlarn sevaplar kadar sevap alr ve kendisine uyanlarn

sevabndan bir ey eksiltilmez. Kim de slam'da kötü bir çr açar ve kendisine

uyulursa, bu kii kendisine uyanlarn günahlar kadar günah kazanr ve

kendisine uyanlarn günahndan bir ey eksiltilmez ." Bunun üzerine halk

kalkp dald. Kimisinden dinar, kimisinden, dirhem kimisinden yemek

derken bir eyler topland. Sonra Resûlullah (saiiaiishj aleyhi veseiiem) bunlan onlarn

(Mudaril grubun) arasnda taksim etti.

1

Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd ve bnu’l-MünzVin bildirdiine göre

Katâde: "...Herkes yarna ne hazrladna baksn ..."3 buyruunu

açklarken: "Yarn ifadesi ile kyamet günü kastedilmektedir" dedi.

4

Abd b. Humeyd ve bnu’l-Münzir'in bildirdiine göre Nuaym b.

Muhammed er-Rahabî der ki: Ebû Bekr es-Sddîk'in bir hutbesi öyleydi:

"Biliniz ki, siz sabah akam ilmi sizden gizli tutulan bir ecele doru

gidiyorsunuz. Zaman geçmektedir, siz hazrlkl olun ve gücünüz nispetinde

iyi ameller ileyin. Buna da ancak Allah'n yardm ile güç yetirebilirsiniz. Baz

kavimler vardr ki amellerini Allah'dan bakalan için ilediler. Allah, sizin de

onlar gibi olmanz yasaklad ve "Allah’ unutup da, Allah’n da kendilerini

kendilerine unutturduu kimseler gibi olmayn ..."3 buyurdu.

Kardelerinizden tandnz kiiler nerededir? Onlarn amelleri bitti ve

iledikleri amellere döndürüldüler. ehirler imar edip de onlan surlarla

1 Har Sur. 18-20
1 bn Ebî eybe (3/109), Müslim (1017/69), Nesâî (2553) ve bn Mâce (203).

3 Har Sur. 18
4 Abdurrezzâk (2/285).

5 Har Sur. 19
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çevirip kale edinen ilk zorbalar nerededir? Onlar ta toprak altnda kaldlar.

te bu, acâip eyleri bitmeyen ve nuru sönmeyen Allah'n Kitab'dr. Karanlk

bir gün için ondan aydnlann. Onun kitabndan ve açklamalarndan öüt

aln. Allah bir kavme övgüde bulunarak: "...Dorusu onlar; hayrl eylerde

yaryorlar, korkarak ve umarak bize yalvaryorlard. Bize kar derin sayg

duyuyorlard"

1

buyurmutur. Allah rzas gözetilmeksizin söylenen bir sözde,

Allah yolunda infâk edilmeyen bir malda, öfkesi sabrn yenen kiide ve Allah

için bakalannn knamasndan korkan kiide hayr yoktur."

«lbj iJL

Ojj&zj ^1*) JJ JlLiSfl

"Eer biz Kur'ân' bir daa indirmi olsaydk, sen, onun,

Allah korkusuyla baeerek parça parça olduunu
görürdün. Bu misalleri, insanlar düünsünler diye

veriyoruz." (i ia,r Sur. 2 1

)

bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Dahhâk: "Eer biz Kur'ân' bir daa
indirmi olsaydk..."

1 buyruunu açklarken öyle dedi: "Eer biz Kur'ân' bir

daa indirip size emrettiklerimizi ona emretseydik ve sizi korkuttuumuz

eylerle onu korkutsaydk Allah korkusuyla o parça parça olurdu. Sizin,

Allah'dan daha çok korkmanz, Allah'a kar zelil olmanz ve Allah’n zikriyle

kalplerinizin yumuamas gerekmektedir."

bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Mâlik b. Dinâr: "Size yemin ederim <i,

Kur’ân'a iman eden hiç kimse yoktur ki, mutlaka kalbi parçalanr" dedi.

bn Cerîr ve bn Merdûye’nin bildirdiine göre bn Abbâs: "Eer biz

Kur'ân' bir daa indirmi olsaydk, sen, onun, Allah korkusuyla baeerek

parça parça olduunu görürdün. Bu misalleri, insanlar düünsünler diye

veriyoruz
"3

âyetini açklarken öyle dedi: "Allah: "Eer biz Kur'ân' bir daa
indirmi olsaydk ve sorumluklar ona yüklemi olsaydk parça parça olurcu.

Arlndan ve Allah korkusundan dolay boyun eerdi" buyurmaktadr.

Kuriân insanlara indii zaman Allah onlara, onu boyun eerek ve büyük bir

1

Enbiyâ Sur. 90
1 Har Sur. 21

3 Har Sur. 21
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huu ile almalarn emretti. nsanlar düünsün diye Allah ite bu ekilde

misaller vermektedir.”'

Deylemî'nin bildirdiine göre Ibn Mes'ûd ve Hz. Ali: "Eer biz Kur'ân' bir

daa indirmi olsaydk... O güçlüdür, Hakim'dir
"2

âyetlerini açklarken Hz.

Peygamberdin (sdieiiahu aleyhi veseiiem): "Bu âyetler arlarn efsunu (duas) dr"

buyurduunu naklettiler.
3

Hatîb el-Badâdî Târih'te bildirin Ebû Nuaym el-Hâfz'n bn Senbûze'nin

kölesi diye bilinen Ebu't-Tayyib Muhammed b. Ahmed b. Yusuf b. Câfer el-

Mukriu’l-Badâdî’den bildirdiine göre drîs b. Abdilkerim el-Haddâd der ki:

Bu sûreyi Halefe okudum. "Eer biz Kur'ân' bir daa indirmi olsaydk ..."4

âyetine ulatm zaman bana öyle dedi: “Elini bana koy, ben bu sûreyi

Süleym’e okudum ve bu âyete vardmda bana: “Elini bana koy, ben bu

sûreyi Hamza'ya okudum ve bu âyete yetitiimde, bana: “Elini bana koy,

ben bu sûreyi A'me'e okudum ve bu âyete yetitiimde, bana: “Elini bana
koy, ben bu sûreyi Yahya b. Vessâb'a okudum ve bu âyete yetitiimde,

bana: “Elini bana koy, ben bu sûreyi Alkame ve Esved’e okudum ve bu

âyete yetitiimde, bana: “Elini bana koy, biz bu sûreyi Abdullah'a okuduk

ve bu âyete yetitiimizde, bize: “Elinizi banza koyun, ben bu sûreyi Hz.

Peygamber'e (saUaiiuhu aleyhi rcseiiem) okudum ve bu âyete yetitiimde, bana öyle

buyurdu:
"
Elini bana koy, Cibril bu sûre ile bana indii zaman: «Elini bana

koy, zira o, sam dnda bütün hastalklara kar bir ilaçtr» dedi." Sâm da ölüm

demektir.5

1 bn Cerîr (22/459)
2 Har Sur. 21- 24
3 Deylemî (4665).

4 Har Sur. 21

s Hatîb (1/377).
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}m * ^5)1 }m îs+iiij ji. Vj aJJ V tfiii A» }m
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"O. görüleni de görülmeyeni de bilen, kendisinden baka
ilah olmayan Allah'tr. O, acyc olandr, acyandr. O,

kendisinden baka ilah olmayan, hükümran, çok kutsal;

esenlik veren, güvenlik veren, görüp gözeten, güçlü,

buyruunu hereye geçiren, ulu olan, Allah'tr. Allah onlann

kotuklar elerden (ortaklardan) münezzehtir. O, vareden,

güzel yaratan, yarattklarna ekil veren, en güzel adlar

kendisinin olan Allah’tr. Göklerde ve yerde olanlar onu
tebih ederler. O Aziz dir, Hakim dir/' (H.,r Sur. 22- 24)

bn Merdûye'nin bildirdiine göre bn Abbâs: “Allah’n en büyük ismi,

Allah ismidir" dedi.

bn Merdûye'nin bildirdiine göre Ebû Eyyûb el-Ensârî’nin evinde bir

hurma harman vard. Ancak hurmalarnn eksildiini görünce gece nöbet

tuttu. Bir adam sesi iitti ve: “Sen kimsin?" diye seslendi. O: “Ben cinlerden

bir kiiyim, azmz bitti ve bu eve gelip hurmalannzdan aldk. Fakat Allah

bu hurmalarnzdan bir ey eksiltmedi" dedi. Ebû Eyyûb el-Ensâri: “Eer

doru söylüyorsan bana elini ver" deyince, cin elini kendisine verdi. Ebû

Eyyûb el-Ensârî, onun ellerinin köpek elleri gibi kll olduunu gördü. Ona:

“Hurmalanmzdan alm olduun sana helal olsun. Bana insanlardan \/e

cinlerden korunacam en güzel eyi söyler misin?" dedi. Bunun üzerine cm:

“Bu, Har Sûresinin son âyetleridir" karln verdi.

bn Merdûye'nin Enes’ten bildirdiine göre Resûlullah (nisUm ekfa w»iM:

"JKim Har Sûresinin son âyetlerini okur ve o gün veya o gece vefat ederse

ilemi olduu bütün günahlar balanr" buyurmutur.

bnu’s-Sünnî Amelul-yevmu ve'l-leyle’de ve bn Merdûye’nin Enes’ten

bildirdiine göre Resûlullah (tdbiWu aM««M bir kiiye yatana girecei zaman
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Har Sûresinin sonunu okumasn emretti ve ona: "Eer (o gece) ölürsen ehit

olarak ölürsün" buyurdu .

1

Ebû Ali Abdurrahman b. Muhammed en-Nîsâbûrî’nin Fevâid'de

Muhammed bnu’l-Hanefiyye'den bildirdiine göre Berâ’ b. Âzib, Ali b. Ebî

Tâlib’e: “Rahmân’n, Cibril’i gönderip özel olarak Resûlullah'a (sailaiiahu aleyhi veseliem)

örettii, Resûlullah'n da (sailaiiahu 81^ veseliem) özel olarak sana örettii eyi bana

da özel olarak öretmeni Allah adna senden istiyorum” dedi. Bunun üzerine

Ali öyle dedi: “Allah’n büyük adyla dua etmek istediin zaman Hadîd

Sûresinin bandan on âyet ve Har Sûresinin son dört âyetini oku. Sonra: “Ey

bu vasflarda olan ve hiç kimsenin kendisi gibi olmayan (Allahm)! Bana unu
unu yapman istiyorum” diyerek istediklerini söyle. Ey Berâ'! Vallahi, bu

ekilde bana beddua edecek olsan Allah beni yere batnr."

bn Merdûye'nin Ebû Umâme’den bildirdiine göre Resûlullah Maflahu aleyh*

nnflcrn) buyurmutun "
Kim üç defa istiaze edip eytann errinden Allah'a

stntr ve Har Sûresinin sonunu okursa, insanlarn ve cinlerin eytanlarn,

gece ise sahahlayana, sabah ise akamlayana kadar üzerinden def etmek için

Allah ona yetmi bin melek gönderir."

bn Merdûye'nin bildirdiine göre Enes, Hz. Peygamber'den (saiiaiu* aleyhi

veseliem) "Kim on defa istiaze edip eytann errinden Allah'a snrsa " ifadesini

kullanarak aynsn bildirir.

Ahmed, Dârimî, Tirmizî, Taberânî, bnu’d Durays ve uabu'l-mân’da

Beyhakî’nin Ma’kil b. Yesâridan bildirdiine göre Hz. Peygamber (ssiisiiahu aleyhi

veseliem) öyle buyurmutur: "Kim sabahlad zaman üç defa: «Talanm
eytann errinden her eyi bilen ve iiten Allah'a snrm» dedikten sonra

Har Sûresinin son üç âyetini okursa, Allah, ona akama kadar kendisine dua

ve istifar edecek yetmi bin melei vekil klar. Kii o gün ölürse ehit olarak

ölür. Kim de bunlar akam vakti uygulayp okursa sabaha kadar ayn

durumdadr."1

bn Adiy, bn Merdûye, Hatîb ve uabu'l-mân’da Beyhakî’nin Ebû

Umâme’den bildirdiine göre Resûlullah (sailaiiahu aleyhi veseliem):
"
Kim gece veya

1

Îbnu's-Sunnî (718).

2 Ahmed 33/421 (20306), Dârimî (2/458), Tirmizî (2922, “hasen "), Taberânî (20/229

(537), bnu'd-Durays (230) ve Beyhakî (2502). Zayf hadistir (Balon: Elbânî, Daîf Sünen et-

Tirmizî, 560).
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gündüz Har Sûresinin sonunu okursa ve o gün veya o gece ölürse Cennet ona

vacip olur" buyurmutur .

1

bnu'd-Durays'n bildirdiine göre Utbe der ki: Hz. Peygamber'in (»llaiiahu aiByhi

vasEiem) ashâbmdan bir kiinin bize bildirdiine göre kim sabahlad zaman

Har Sûresinin sonunu okursa o gece kaçrm olduu eyleri telafi etmi ve o

gün akama kadar korunmu olur. Kim de bunu akamlad zaman okursa o

gün kaçrm olduu eyleri telafi etmi ve sabaha kadar korunmu olur. Eer

o gün de ölürse Cennet ona vacip olur.

2

Dârimî ve bnu’d-Durays’n bildirdiine göre Hasan(- Basrî) bu konuda:

“Kim sabahlad zaman Har Sûresinin son üç âyetini okursa ve o gün ölürse

ehitler listesine yazlr. Kim de akamlad zaman bu âyetleri okuyup o gece

ölürse yine ehitler listesine yazlr2
' demitir.

3

Deylemî'nin bn Abbâs'tan bildirdiine göre Resûlullah (sandal teyto «mi em):

"Allah'n en büyük ismi (sm-i A'zam), Har Sûresinin son alt âyetindedir"

buyurmutur.

4

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs: "O, görüleni de

görülmeyeni de bilen, kendisinden baka ilah olmayan Allah'tr ..."5

buyruunu açklarken: “Allah gizli olan da, açk olan da bilendir" dedi.

"j^I"

6

(el-Mu’min ) ifadesi hakknda ise: “Burada Allah’n onlara

zulmetmeyeceine dair güvence vermesi kastedilmektedir
2 ’ dedi.

(
Muheymin ) ifadesini de: “ahit olandr" eklinde açklad.

tonu’l-Münziriin bildirdiine göre bn Cüreyc: "O, görüleni de

görülmeyeni de bilen, kendisinden baka ilah olmayan Allah'tr...”
8

buyruunu açklarken: “Görülmeyenden kast, olan ve olacak eylerdir" dedi.

1 bn Adîy {3/1164, 1165), Hatib (12/444) ve Beyhakî (2501). Zayf hadistir (Bakn:

Elbânî, Dalfu'l-Câmi', 5770).

2

bnu'd-Durays (228).

3 Dârimî (2/458) ve bnu'd-Durays (227).

4 Deylemî (1683).

5 Har Sur. 22
6 Har Sur. 23
7 Har Sur. 23
8 Har Sur. 22
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"...Çok kutsal..."

1

buyruunu açklarken de: "Melekler onu takdis eder”

dedi.

Abd b. Humeyd, bnu'l-Münzir ve Ebu’-eyh’in Azame'öe bildirdiine

göre Katâde: "...Çok kutsal; esenlik veren, güvenlik veren, görüp gözeten,

güçlü, buyruunu hereye geçiren, ulu olan, Allah’tr..."
1 buyruunu

açklarken: "Allah mübârek olan, müminlere güven veren, onlara ahit olan,

intikam alaca zaman aziz olan, yaratklarn istedii eye mecbur klan ve

bütün kötülüklerden uzak olandr” dedi .
3

bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Zeyd b. Ali: "Allah’n kendini Mü’min

diye adlandrmas azaptan güvence veren olmasndandr dolaydr” dedi.

Saîd b. Mansûr, bnu’l-Münzir ve el-Esmâ ve's-Sfât 'ta Beyhakî'nin

bildirdiine göre Muhammed b. Ka'b: "Allah’n kendini Cebbâr diye

adlandrmas yarattklarn istedii eye mecbur etmesindendir dolaydr”

dedi .
4

1 Har Sur. 23
1 Har Sur. 23

3 Ebu'-eyh (78).

4 Buhârî (48).



MÜNTEHNE SÛRES
bnu'd-Durays, Nehhâs, bn Merdûye ve Beyhakî’nin bildirdiine göre bn

Abbâs: "Mumtehine Sûresi, Medine'de inmitir" dedi .

1

bn Merdûye, bnü'z-Zübeyr'den aynsn bildirir.

Oj-üL jjÂL) Üjl ^jJLp IjJLkÎ !yS\ ^JÜI ^

I jl
<>? (* «Üj

(*fsH t)j

JLi* aîuj ^J pdpt Uj pjwi>-î Uj pJLp-T flj SjjiJL
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"Ey inananlar! Benim de dümanm, sizin de dümannz
olanlar dost edinmeyin. Onlar, size gelen gerçei inkâr

etmiken, onlara sevgi gösteriyorsunuz; oysa onlar,

Rabbiniz olan Allah'a inandnzdan ötürü sizi ve

Peygamberi yurdunuzdan çkaryorlar. Eer sizler Benim
yolumda savamak ve nzam kazanmak için çkmsanz

onlara nasl sevgi gösterirsiniz? Ben, sizin gizlediinizi de.

aça vurduunuzu da bilirim. çinizden onlara sevgi

gösteren kimse, üphesiz doru yoldan sapmtr... And
olsun ki, sîzlerden, Allah' ve âhiret gününü uman kimse

için, bunlarda güzel örnekler vardr. Kim yüz çevirirse kendi

aleyhine olur, dorusu Allah müstanidir, övülmee
layktr." (Mumlehine Sur. 1-6)

Ahmed, Humeydî, Abd b. Humeyd, Buhârî, Müslim, Ebû Dâvud, Tirmi.’.î,

Nesâî, Ebû Avâne, bn Hibbân, bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim, bn

Merdûye, Beyhakî ve DelâiVde Ebû Nuaym'n bildirdiine göre Hz. Ali der ki:

1

bnu'd-Durays (17), Nehhâs (711) ve Beyhakî (7/143).
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Resûlullah (uiUBhu aleyhi vtaMefr), beni, Zübeyrii ve Mikdad' göndererek: "Gidir,

Hah bahçesine ulatnzda kendisinde bir mektup bulunan ve deve ile yolculuk

eden bir kadn göreceksiniz. O mektubu alp bana getirin" buyurdu. Biz yola

çktk ve o bahçeye ulatk. Bir de baktk ki deve ile yolculuk eden kadn

orada. Ona: “Mektubu çkar" dediimizde, kadn: "Bende mektup yoktur"

dedi. Ona: "Ya mektubu çkarrsn ya da elbiselerini soyarz" dediimizde

mektubu saç örgülerinin arasndan çkard. Mektubu alp Hz. Peygamber'e

(saHaiiahu aleyhi vesdiem) getirdik. Bir de baktk ki, mektup Hâtib b. Ebî Balta'a

tarafndan Mekke müriklerine Hz. Peygamber'in (saiiahhu aleyhi veseliem) baz

haberlerini vermek için yazlm. Bunun üzerine Hz. Peygamber (saiiaiianu aleyhi

vesailem): "Ey Hâtib! Bu da nedir?" diye sorunca, Hâtib: "Ya Resûlallah!

Hakkmda (hüküm vermek için) acele etme. Ben Kurey'e snt olarak gelip

yerleen biriyim. Ben gerçek bir Kureyli deilim. Seninle beraber olan

muhacirlerin Mekke'de ailelerini ve mallarn koruyacak akrabalar vardr." -

Benim onlarla bir akrabalk bam yoktu- Ben de akrabalarm korumalar için

onlara öyle bir iyilikte bulunmak istedim. Bunu kâfir olduumdan veya

dinimden döndüümden dolay yapmadm" dedi. Bunun üzerine Hz.

Peygamber (sBieiiahiBeyhvBSBBm): "Doru söyledi" buyurdu.

Ömer: "Ya Resûlallah! Beni brak da onun boynunu vuraym" deyince, Hz.

Peygamber taMahu eleyin «sefan) öyle buyurdu: "Bu kii Bedirde bulunmutur.

Nereden bilirsin ki, belki de Allah, Bedir'de bulunanlara muttali olmu ve:

«(Artk bundan sonra) dilediinizi yapn, ben sizi affettim» buyurmutur."

Bunun üzerine: "Ey inananlar! Benim de dümanm, sizin de dümannz
olanlar dost edinmeyin ..."

1

âyeti indi.
2

Ebû Ya'la ve bnu’l-MünzVin Hâris vastasyla bildirdiine göre Hz. Ali der

ki: Resûlullah (saflaiiahu aleyhi meltem) Mekke'ye gitmeye niyet edince gizli olarak

ashâbndan binlerine Mekke’ye gitmek istediini söyledi. Bunlarn aralannda

Hâtib b. Ebî Balta’a'da vard- Halkn arasnda Resûlullah'n (uiyahu aleyh, veseliem)

Hayberie gidecei haberi yayld. Hâtib, Mekke ahalisine Resûlullah (mHbIWiu aleyhi

1 Mum lehine Sur. 1

2 Ahmed 2/37, 38, 195 (600, 827), Humeydî (49), Abd b. Humeyd, Muttehab (83),

Buhârî (3008, 3081, 3983, 4274, 4890, 6259, 6939), Müslim (2494), Ebû Dâvud (2650, 2651),

Tirmizî (3305), Nesâî, S. el-Kübrâ 11585), Fethu'l-Bâri'de (12/306) geçtii üzere Ebû Avâne,

îbn Hibbân (6499), tbn Cerîr (22/559, 560), bn Kesîr Tefsir’de (8/110) geçtii üzere Ibn Ebî

Hatim ve Beyhakî (3/152, 153, 5/16, 17).
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veseiiem) sizi istemektedir diye bir mektup yazd. Resûlullah MbIIbIiu aleyhi vaniBm) bu

durumdan haberdar olunca beni ve Ebû Mersed'i göndererek: "Hah

bahçesine gidin

"

buyurdu... Hz. Ali devamla bir önceki hadisin mana olarak

benzerini nakletti. Bunun üzerine Yüce Allah: "Ey inananlar! Benim de

dümanm, sizin de dümannz olanlar dost edinmeyin ..."
1

âyetini indirdi .

2

bnu'l-Münzir ve bn Merdûye'nin Katâde vastasyla bildirdiine göre

Enes bu âyeti açklarken öyle dedi: Hz. Peygamber (saiieiiahu Beyhi veseiM,

Hudeybiye'den Kurey mürikleri üzerine gitmek isteyince Hâtib b. Ebî

Balta’a onlara bu durumu haber veren bir mektup yazd. Allah bu durumu

Resûlüne haber verdi ve mektubu Kurey müriklerinden bir kadnn saç

örgüsü arasnda buldular. Hz. Peygamber MaMu aleyhi veseiiem), Hâtib'e: "Seni bu

ii yapmak zorunda brakan nedir?" diye sorunca, Hâtib: "Valahi, Allah'n

emirleri hakknda hiçbir üpheye dümedim. Benim orada korunmas

gereken ailem ve malm vardr. Bu sebeple onlara bir iyilikte bulunmak

istedim" dedi. Hâtib onlarla müttefik idi, ama (soy bakmndan) onlardan

deildi. Bunun üzerine Allah onun hakknda: "Ey inananlar! Benim de

dümanm, sizin de dümannz olanlar dost edinmeyin ..."3 âyetini indirdi .

4

bn Merdûye'nin bildirdiine göre bn Abbâs: "Ey inananlar! Benim de

dümanm, sizin de dümannz olanlar dost edinmeyin. Onlar, size gelen

gerçei inkar etmiken, onlara sevgi gösteriyorsunuz; oysa onlar, Rabbiniz

olan Allah'a inandnzdan ötürü sizi ve Peygamberi yurdunuzdan

çkaryorlar. Eer sizler Benim yolumda savamak ve rzam kazanmak için

çkmsanz onlara nasl sevgi gösterirsiniz? Ben, sizin gizlediinizi de,

aça vurduunuzu da bilirim. çinizden onlara sevgi gösteren kimse,

üphesiz doru yoldan sapmtr"5
âyetini açklarken öyle dedi: "Bu âyet

Hz. Peygamber (saiiaiiahu aleyhi vesaiM ile Medine'de bulunan Kureyli bir kii

hakknda inmitir. Bu kii Mekke’de bulunan ailesi ve airetine Resûlullah'n

(saiiaiiaht aleyhi vesellem) kendileriyle savamak istediini bildiren bir mektup yazd.

(Vahiy yoluyla) Resûlullah'a MaHahu aleyhi ««Hem) bu mektup olay bildirilince

’ Mumtehine Sur. 1

2
Ebû Ya' la (394-398).

3 Mumtehine Sur. 1

4
Fethu'l-Bâri'de (8/636, 12/306) geçtii üzere bn Merdûye ve el-sâbe (2/5).

5 Mumtehine Sur. 1
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Resûlllah (saiiaiiahu aleyhi veseiM, Ali b. Ebî Tâlib'i gönderdi ve Ali bu mektubu geri

getirdi.
1

Ebû Ya’la, Hâkim, bn Merdûye ve el-Muhtâre'de Diyâ’nn bildirdiine göre

Ömer b. el-Hattâb der ki: Hâtib b. Ebî Balta'a müriklere bir mektup yazmt.

Bu mektup Hz. Peygamberieûaiialiahu aleyhi mailem) getirilince: "Ey Hâtib! Seni bu ii

yapmak zorunda brakan nedir?" diye sordu. Hâtib: "Ya Resûlallah! Onlann

arasnda benim ailem vardr, onlan terk etmelerinden korktum ve: «Allah’a

ve Resûlüne zarar vermeyen bir mektup yazaym» dedim" cevabn verdi.

Ben: "Ya Resûlallah! Bu küfre girdi, onun boynunu vuraym" dediimde,

Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi veseliem) öyle buyurdu: "Nereden bilirsin ki, ey Hattâb'n

olu! Belki Allah, Bedir'de bulunanlarn ailelerine muttali olmu ve onlara:

«(Artk) dilediinizi yapn, ben sizi affettim» buyurmutur."
2

bn Merdûye, bn ihâb vastasyla Urve b. Zübeyriden, o da Abdurrahman

b. Hâtib b. Ebî Balta’a'dan bildirir: Hâtib, Yemen ahalisinden olup Hz.

Peygamber'in (saHaflehu aieyta vesHiem) ashâbndan Zübeyr b. el-Avvâm’n müttefiki idi

ve Bedir savanda bulunmutu. Çocuklan ve kardeleri Mekke'de idi. Hâtib,

Resûlullah (»iaiiahu aleyhi veeJien) ile beraber Medine'de iken Kureyli kâfirlere öüt
veren bir mektup yazd. Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi veseiiem), Ali ve Zübeyrii çararak,

onlara: "Yola çkn ve kendisinde mektup bulunan kadna yetiin. O mektubu

alp bana getirin" buyurdu. Bunun üzerine yola çktlar ve kadna Benî Ahmed

topraklarnda yetitiler. Buras Medine'ye on iki millik bir mesafeydi.

Ona: "Bize endeki mektubu veri' dediklerinde, kadn: "Bende mektup

yoktur" karln verdi. Onlar: "Yalan söylüyorsun, Resûlullah (aaHailahu aleyhi »esellem)

bize sende bir mektup olduunu söyledi. Vallahi, ya bize mektubu verirsin ya

da elbiselerinde aramadmz bir yer brakmayz" dediler. Kadn: "Siz

Müslüman deil misiniz?" deyince: "Evet Müslümanz, ancak Resûlullah

(saiiaiiahu aleyhi melM sende bir mektup olduunu söyledi" dediler. Kadn her

tarafnn aranacan anlaynca saçlar örgüsü arasndan mektubu çkarp

onlara verdi. Kadn mektubu saçlar arasna koymu ve saçlann örmütü.

Mektubu Resûlullah'a (sdiaiiahu aleyhi mailem) verdiklerinde mektubun Hâtib b. Ebî

Balta'a'dan Mekke ahalisine yollandn gördüler.

1

el-îsâbe 'de (2/4) geçtii üzere bn Merdûye.
2
el-Metâlibu’l-Âliye'de (4152) geçtii üzere Ebû Ya'la, Hâkim (4/77, 'sahih') ve Diyâ

(175-177). bn Hacer: "snâd zayftr" demitir.
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Resûlullah (saüaiiahu aleyhi vasilen) Hâtib’ çartarak: "Bu mektubu sen mi yazdn ?"

diye sordu. Hâtib: “Evet ben yazdm" karln verince, Resûlullah (sadaiishu aie>h

vBseiiem): “Seni bu ii yapmak zorunda brakan nedir?" diye sordu. Hâtib:

“Vallahi, Müslüman olduum zamandan beri Allah hakknda hiç üpheye

dümedim. Ancak ben aranzda yabanc biriyim. Kurey'in neresindenim ki,

benim Mekke'de ailem ve kardelerim vardr. Kurey kâfirlerinin onlara b r

zarar vermemesi için onlara (yaranmak gayesiyle) bu mektubu yazdm" dedi.

Ömer: “Ya Resûlailah! Bana izin ver de onun boynunu vuraym" deyince,

Resûlullah (saiBlshu aleyhi veselUm): "Brak onu, o Bedirde bulunmutur. Sen bilmezsin,

belki de Allah, Bedir ahalisine muttali olmu ve: «Dilediinizi yapn, ben sizi

affettim» buyurmutur

"

dedi. Bunun üzerine Yüce Allah: "Ey inananlar!

Benim de dümanm, sizin de dümannz olanlar dost edinmeyin../'
1

âyetini indirdi.

Abdurrezzâk ve Abd b. Humeyd, Urve'den mürsel olarak aynsn bildirir/

bn Merdûye, Enes'ten bildirir: Resûlullah (saiisiiahu »tcyh meiiem) Mekke fethinde,

Abdu'l-Uzza b. Hatl, Mikyas b. Dubâbe, Abdullah b. Sa'd b. Ebî erh ve Ümmü
Sârre olmak üzere dört kii dnda herkese eman vermiti. bn Merdûye der

ki: Enes hadisi anlatt ve öyle devam etti: “Ümmü Sârre, Kureylilerin azatls

idi. O, Resûlullah’a (saiiaiiahu aleyh, mailem) gelerek ihtiyacn bildirdi ve Resûlullah

(uiyiahu aleyhi veeeiietn) ona bir eyler verdi. Sonra bir kii geldi ve kadnla,

Mekkelilere, kendisiyle onlara yaknlap ailesini konjmalann ümit ettii bir

mektup gönderdi. Onun Mekke’de bir ailesi bulunmaktayd. Cibril bu durumu

Resûlullah’a (caiuiahu aleyhi veseiiem) haber verince, kadnn peinden Ömer b. el-

Hattâb' ve Ali b. Ebî Tâlib'i gönderdi.

Kadna yolda yetitiler, aradlar ve üzerinde bir ey bulamadlar. Sonra geri

dönmek üzere yola çktlar. Biri arkadana: “Vallahi, ne Resûlullah {uiUhfa aleyhi

mailem) bize yalan söyledi, ne de biz yalancyz, haydi tekrar kadna dönelim"

dedi. Tekrar kadnn yanna döndüler ve klçlarn çekerek: “Vallahi, ya seni

öldürürüz ya da mektubu çkanrsn" dediler. Kadn yine mektubu inkâr etti.

Sonra: “Beni, Resûlullah'a (aUirfu efeyhi «ailem) götürmemeniz artyla size

mektubu veririm" dedi. Onlar da bunu kabul edince, kadn saç örgülerini açt

1

Mumtehine Sur. 1

J
Abdurrezzâk (2/286, 287).
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ve mektubu çkarp kendilerine verdi. Bunun üzerine Resûlullah'n (sslieiiahu aleyhi

veseliam) yanna geldiler ve mektubu kendisine verdiler.

Resûlullah (sallalBhu aleyhi «selem) mektubun sahibini çartp: "Bu mektup ta

neyin nesi?" diye sordu. Adam: “Sana anlataym ya Resûlallah! Yanndaki her

kiinin Mekke’de ailesini koruyacak kiileri vardr. Benim de Mekke'de ailemi

koruyacak birileri olsun diye bu mektubu yazdm" dedi. Bunun üzerine Allah:

"Ey inananlar! Benim de dümanm, sizin de dümannz olanlar dost

edinmeyin. Onlar, size gelen gerçei inkar etmiken, onlara sevgi

gösteriyorsunuz; oysa onlar, Rabbiniz olan Allah'a inandnzdan ötürü

sizi ve Peygamberi yurdunuzdan çkaryorlar. Eer sizler Benim yolumda

savamak ve rzam kazanmak için çkmsanz onlara nasl sevgi

gösterirsiniz? Ben, sizin gizlediinizi de, aça vurduunuzu da bilirim.

çinizden onlara sevgi gösteren kimse, üphesiz doru yoldan sapmtr"1

âyetini indirdi .

1

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Hasan(- Basrî) der ki: Hâtib b. Ebî

Balta’a, Müriklere, Hz. Peygamberim (saiioiishu aleyhi veseiiem) onlarla savamak

stediini bildiren bir mektup yazd ve bir kadnla gönderdi. Resûlullah ta

(saiiaiishu eieyhi vasedem) onu getirmeleri için adamlar gönderdi. Mektup kadndan

alnp Hz. Peygamberie (sbWIbHu aleyhi »eseiM getirilince, Hâtib'i çartt ve: "Bu

mektubu sen mi yazdn ?" diye sordu. Hâtib: “Evet ya Resûlallah! Ben yazdm.

Ama vallahi Allah'a ve Peygamberine iman etmi biriyim. Müslüman olduum

zamandan beri küfretmedim ve iman ettiim zamandan beri üpheye

dümedim. Ben kavimde (Mekke’de) nesebi olmayan biriydim ve onlarla

müttefik idim. Bildiiniz gibi ailem de yanlarndadr. Yazdm mektup

Allah'n onlara yapmak istedii eye (kadere) engel olacak deildir. Ben

ailemi ve malm korumak için öyle yaptm” dedi.

Bunun üzerine Ömer b. el-Hattâb: “Ya Resûlallah! Benimle Allah'n

düman arasndan çekil de u münafn boynunu vuraym” dedi. Resûlullah

(saiiBiiahu aleyhi «seiiem), Ömer'e öyle bir bak bakt ki, Ömer Resûlullah'n (uiioiiahu aleyhi

«seiM kzdn anlad. Sonra Resûlullah (seUsiiehu aleyhi «seM: "Yazk sana ey

Hattâb'n olu! Nereden bilirsin ki, belki de Allah hayrl yurttalarn ailelerine

muttali olmu ve meleklere: «ahit olun ki, ben u kullarm baladm, artk

1

Mumtehine Sur. 1

1
Tahric Ahûdîsi’l-Keâfta (3/451) geçtii üzere îbn Merdûye.
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dilediklerini yapsnlar» buyurmutur

"

dedi. Ömer "Allah ve Resulü daha iyi

bilir" karln verdi. Resûlullah da (uiiaiiahu aleyhi »euM üç defa: "Bunlar Bedir

ahalisindendir ki onlara kötülük etmekten sakn" buyurdu.

Ahmed ve Abd b. Humeyd’in Câbir'den bildirdiine göre Hâtib b. Ebî

Balta'a, Mekke ahalisine Hz. Peygamber’in UaHaüah aleyhi »«sitem) kendileriyle

savamak istediini bildiren bir mektup yazd. Resûlullah'a (saMahj aleyh meiM,

kendisinde mektup bulunan kadnn bildirilmesi üzerine arkasndan adamlar

gönderdi ve mektubu kadnn bandan aldlar. Hz. Peygamber (saiiaiiahu aisehi

»eseHem): "Ey Hâtib! Öyle mi yaptn?" buyurunca: "Evet, ancak bunu

Resûlullah' (saiiai^u aleyhi ve*eHem) aldatmak için veya münafklk için yapmadm.

Allah’n, Resulüne yardmc olduunu ve bunu tamamlayacan anladm.

Ben, onlann arasnda yabanc bir kii idim. Annem de onlarn yanndadr. Ben

de annemi onlann yannda koruma altna almak istedim" dedi. Ömer
"Bunun boynunu vuraym m?” deyince, Resûlullah (saiiallahu aleyhi veuM öyle

buyurdu: "Bedir'de bulunan birini mi öldüreyim! Nereden bileceksin, belki de

Allah, Bedir ahalisine muttali olmu ve: «Dilediinizi yapn, ben sizi affettim»

buyurmutur."

1

Abd b. Humeyd, Müslim, Tirmizî ve Nesâî'nin Câbir'den bildirdiine göre

Hâtib b. Ebî Balta’a'nn kölesi Hâtib’i ikâyet etmek için Resûlullah'a Maiiahu Beyhi

veseiM geldi ve: "Ya Resûlallah! Hâtib mutlaka Cehenneme girecektir" dedi.

Bunun üzerine Resûlullah CsaiiaHahu aleyhi »eseitem):
"
Yalan söyledin girmeyecektir,

çünkü o Bedir ve Hudeybiye savalarnda bulunmutur" buyurdu.
1

bn Merdûye'nin bildirdiine göre Saîd b. Cübeyr: "Hakknda: "Ey

inananlar! Benim de dümanm, sizin de dümannz olanlar dost

edinmeyin ..."3 âyeti inen kiinin ismi Hâtib b. Ebî Balta’a'dr" dedi.

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Katâde der ki: Bize bildirildiine göre

Hâtib b. Ebî Balta'a, Hudeybiye zamannda Mekke ahalisine Resûlullah’n

(saRdiehu aleyhi vneJtem) Mekke'nin üzerine yürüyeceini bildiren bir mektup yazd.

Allah, Resûlüne bu durumu bildirmiti. Hz. Peygamber (iBflotBhu aleyhi «seM,

Hâtib'e:
u
Seni bu ii yapmak zorunda brakan nedir?" diye sordu. Hâtib:

1 Ahmed 33/91 (14774). Muhakkik: "Müslim'in artlarna göre isnad sahihtir"

demitir.
J

Müslim (2495), Tirmizî (3864) ve Nesâî, S. el-Kübrâ (8296).

3 Mumtehine Sur. 1
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"Vallahi, Allah’n emirleri hakknda asla üpheye dümedim. Ancak Mekke'de

malm ve ailem bulunmaktadr. Kureylilerin malm ve ailemi korumalan için

onlara öyle bir iyilikte bulunmak istedim" dedi. Bize, Hâtib'in Kureylilerle

müttefik olduu, ancak onlardan olmad söylendi. Allah bu âyetleri

indirerek: "âyet onlar sizi ele geçirirlerse, size düman olurlar, size ellerini

ve dillerini kötülükle uzatrlar ve inkâr etmenizi arzu ederler... brahim'de

ve onunla birlikte bulunanlarda sizin için güzel bir örnek vardr. Hani onlar

kavimlerine, «Biz sizden ve Allah' brakp taptklarnzdan uzaz. Sizi

tanmyoruz. Siz bir tek Allah'a inanncaya kadar, sizinle bizim aramzda

sürekli bir dümanlk ve nefret belirmitir» demilerdi. Yalnz brahim'in,

babasna, «Senin için mutlaka balama dileyeceim. Fakat Allah'dan

sana gelecek herhangi bir eyi önlemeye gücüm yetmez» sözü baka ..."
1

buyurdu. Siz bunu örnek almayn. Bu, Allah’n vaad etmi olduu bir eydir.

"Rabbimiz! Bizi, inkâr edenlerle deneme ..."
2 buyruu da: "Onlar bize kar

muzaffer eyleme, yoksa fitneye düerler ve bize kar muzaffer olmalanndan

dolay bizden daha fazla hak üzere olduklarn sanrlar" mânâsndadr.

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Mücâhid: "Ey inananlar! Benim de

dümanm, sizin de dümannz olanlar dost edinmeyin... Yaknlarnz ve

çocuklarnz size kyamet gününde bir fayda veremezler. Allah onlarla sizi

ayrr. Allah ilediklerinizi görendir
"3

âyetlerini açklarken: "Bu âyetler Hâtib

b. Ebî Balta'a ve beraberinde olanlarn Kurey kâfirlerini uyarmak için

yazdklar mektuplar hakknda inmitir” dedi. "Yalnz Ibrâhîm'in, babasna,

«Senin için mutlaka balama dileyeceim. Fakat Allah'dan sana gelecek

herhangi bir eyi önlemeye gücüm yetmez» sözü baka ..."4 buyruunu

açklarken: "Resûlullah’n (salhlahu aleyhi vesellem) ashâbna, brâhîm’in (aieyhissuM

babasna istifar etmesini örnek alarak müriklere istifar etmeleri

yasakland" dedi. "Rabbimiz! Bizi, inkâr edenlerle deneme ..."5 buyruunu

da: "Bizi ne onlarn elleriyle, ne de senin yanndan bir azapla azaplandrma.

1

Mumtehine Sur. 2- 4
2
Mumtehine Sur. 5

3 Mumtehine Sur. 1-3

4 Mumtehine Sur. 4

5 Mumtehine Sur. 5
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Yoksa onlar: «Eer bunlar hak üzere olsalard böylesi bir ey balarna

gelmezdi» derler" eklinde açklad .

1

bnu'l-Münzir ve Hâkim'in Mücâhid vastasyla bildirdiine göre bn Abbâs:

"Ey inananlar! Benim de dümanm, sizin de dümannz olanlar dost

edinmeyin... Yaknlarnz ve çocuklarnz size kyamet gününde bir fayda

veremezler. Allah onlarla sizi ayrr. Allah ilediklerinizi görendir
"2

âyetlerini

açklarken: "Bu âyetler Hâtib b. Ebî Balta'a ve beraberinde olanlann Kurey

kâfirlerini uyarmak için yazdklan mektuplar hakknda inmitir" dedi.

"...Yalnz Ibrâhîm'in, babasna, "Senin için mutlaka balama
dileyeceim. Fakat Allah'dan sana gelecek herhangi bir eyi önlemeye

gücüm yetmez" sözü baka ..."3 buyruunu açklarken: "brâhîm'in (aleyhsseian)

babasna istifar ettii gibi balanma dilemelerini yasaklad" dedi.

"Rabbimiz! Bizi, inkâr edenlerle deneme ..."4 buyruunu da: "Bizi ne onlarn

elleriyle, ne de senin katndan bir azapla azaplandrma. Yoksa onlar «Eer

bunlar hak üzere olsalard böylesi bir ey balarna gelmezdi» derler"

eklinde açklad .

5

bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve Hâkim’in Saîd b. Cübeyr vastasyla

bildirdiine göre bn Abbâs: "And olsun ki, sîzlerden, Allah' ve âhiret

gününü uman kimse için, bunlarda güzel örnekler vardr..." buyruunu

açklarken: "brâhîm'in (aieyhsseBm) babasna istifar etmesi dndaki bütün

amellerinde sizin için güzel örnekler vardr. Ancak baba mürik iken onun için

mafiret dilenmez" dedi .

6

bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs:

"...Bizi, inkâr edenlerle deneme ..."7 buyruunu açklarken: "Onlar bize

musallat etme, yoksa bize azap ve ikence ederler, mânâsndadr" dedi .

8

1

et-Talîku'te (4/338) ve Felh'te (8/633) geçtii üzere Abd b. Humeyd.
2
Mumtehine Sur. 1- 3

3 Mumtehine Sur. 4

4 Mumtehine Sur. 5

5 Hâkim (2/485, "sahih”).

6 Hâkim (2/485, "sahih”).

7 Mumtehine Sur. 5
8 bn Cerîr (22/569) ve el-lkân'da (2/47) geçtii üzere bn Ebî Hâtim.
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"Allah'n sizinle, dümanlk gösterdiiniz kimseler arasnda

bir sevgi yaratmas umulur; Allah Kaditdir, Allah

balayandr, acyandr." (Mumtchinc Sur. 7)

bn Ebî Hâtim'in bn ihâb'dan bildirdiine göre Resûlullah (saiieiiBhu aleyhi yesellem),

Ebû Süfyân b. Harb' Yemen’in bir ksmna görevli olarak göndermiti. Hz.

Peygamber (sattaiUu ebh meMem) vefat edince Medine'ye doru yola çkt. Ancak

yolda mürted (dininden çkm) olan Zü'l-Hmâr' gördü ve onunla savaa

tututu. Ebû Süfyân b. Harb mürtedlerle din yolunda savaan ilk kii oldu. bn

ihâb: “O, Allah'n, hakknda: "Allah'n sizinle, dümanlk gösterdiiniz

kimseler arasnda bir sevgi yaratmas umulur..."
1

âyetini indirmi olduu

kiidir" dedi .

2

bn Merdûye'nin bn ihâb kanalyla Ebû Seleme b. Abdirrahman'dan

bildirdiine göre Ebû Hureyre der ki: Mürtedlerle din yolunda savaan ilk kii

Ebû Süfyân b. Harb'tir. "Allah'n sizinle, dümanlk gösterdiiniz kimseler

arasnda bir sevgi yaratmas umulur..."3 âyeti de onun hakknda inmitir.

Abd b. Humeyd, bnu’l-Münzir, bn Adiy, bn Merdûye, Delâil 'de Beyhakî

ve bn Asâkir'in el-Ke!bî vastasyla Ebû Salih'ten bildirdiine göre bn Abbâs:

"Allah'n sizinle, dümanlk gösterdiiniz kimseler arasnda bir sevgi

yaratmas umulur..."
4 buyruunu açklarken: "Allah’n aralannda yaratm

olduu sevgi Hz. Peygamber'in (saiiaiiahu aiayh mailem) Ebû Süfyân'n kz Ümmü

Habîbe ile evlenmesidir. O, müminlerin annesi olurken Muâviye de days

oldu” dedi .

5

bn Merdûye'nin baka bir vecihle bildirdiine göre bn Abbâs: "Allah'n

sizinle, dümanlk gösterdiiniz kimseler arasnda bir sevgi yaratmas

1

Mumtehine Sur. 7
2 bn Kesîr Tefsîr'de (8/115) geçtii üzere bn Ebî Hatim.

3 Mumtehine Sur. 7
4 Mumtehine Sur. 7

5 bn Adiy (6/2129), Beyhakî (3/459) ve bn Asâkir (3/207).
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umulur..."
1 buyruunu açklarken: “Bu âyet Hz. Peygamberin (saiBiahu aleyhi «eseiiem)

Ümmü Habîbe ile evlenmesi hakknda indi" dedi.

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Mukâtil: "Allah'n sizinle, dümanlk

gösterdiiniz kimseler arasnda bir sevgi yaratmas umulur"2 buyruunu

açklarken: “Bu âyet Ebû Süfyân hakknda indi. Hz. Peygamber Muiahu aie>h

veseiiem) onun kz Ümmü Habîbe ile evlendi. Bu da aralannda yaratlan sevgi

bayd" dedi.
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"Allah, sizi, din konusunda sizinle savamam, sizi

yurtlannzdan da çkarmam kimselere iyilik etmekten,

onlara âdil davranmaktan men etmez. üphesiz Allah, âdil

davrananlar sever. Allah, sizi ancak, sizinle din konusunda
savaan, sizi yurtlannzdan çkaran ve çkanlmanz için

destek verenleri dost edinmekten men eder. Kim onlan dost

edinirse, ite onlar zalimlerin ta kendileridir."

(Mumtehine Sur. 8, 9)

Tayâlisî, Ahmed, Bezzâr, Ebû Ya’la, bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hatim,

Nâsih'te Nehhâs, Hâkim, Taberânî ve bn Merdûye'nin bildirdiine göre

Abdullah b. ez-Zübeyr der ki: Kuteyle binti Abdiluzzâ, Ebû Bekr'in kz olan

kz Esmâ'ya keler, peynir ve ya gibi hediyelerle geldi. O mürik idi. Esma

hediyeleri veya onu eve sokmay kabul etmedi. Bu durumu Resûiullah'a (saiieiibnu

aleyhi veseiiem) sormas için Hz. Âie'ye haber gönderdi. Hz. Âie de bunu

Resûiullah'a (uiiaiiehu aleyhi vesellem) sordu. te o zaman Allah: "Allah, sizi, din

konusunda sizinle savamam, sizi yurtlarnzdan da çkarmam kimselere

iyilik etmekten, onlara âdil davranmaktan men etmez. üphesiz Allah, âdil

' Mumtehine Sur. 7
2
Mumtehine Sur. 7
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davrananlar sever
"1

âyetini indirdi. Bunun üzerine Resûlullah (sBbllahii aleyhi vasellem)

hediyesini kabul edip onu eve almasn emretti .

2

Buhârî, bn Merdûye, Nehhâs ve uabu'l-mân’dE Beyhakî'nin bildirdiine

göre Esmâ binti Ebî Bekr der ki: Kureylilerin Resûlullah («alMlahu aleyhi veseiiem) ile

antlama yapm olduu bir zamanda daha annem mürik iken beni görmek

istedi ve yanma geldi. Resûlullah'a MbIIbIiu aleyhi veseiiem): “Akrabalk bann
gereini yerine getirebilir miyim?" diye sordum. te o zaman Allah: "Allah,

sizi, din konusunda sizinle savamam, sizi yurtlarnzdan da çkarmam
kimselere iyilik etmekten, onlara âdil davranmaktan men etmez ..."3 âyetini

indirdi. Bunun üzerine Resûlullah (salBBhu aleyh, «seilem): "Anneni gerektii ekilde

karla" buyurdu .

4

Ebû Dâvud Nâsih'te ve bnu'l-Münzir’in bildirdiine göre Katâde: "Allah,

sizi, din konusunda sizinle savamam, sizi yurtlarnzdan da çkarmam
kimselere iyilik etmekten, onlara âdil davranmaktan men etmez..."5

âyetini: "...Artk mürikleri bulduunuz yerde öldürün ..."
6
âyeti neshetti”

dedi.

Abd b. Humeyd ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Mücâhid: "Allah, sizi,

din konusunda sizinle savamam, sizi yurtlarnzdan da çkarmam
kimselere iyilik etmekten, onlara âdil davranmaktan men etmez..." 7

buyruunu açklarken: “Burada, onlarn balanmalarn dilemek, onlara

iyilik etmek ve onlara kar adil davranmak kastedilmektedir. Bunlar

Mekke'de iman edip te hicret etmeyenlerdir" dedi.

bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Mücâhid: "Allah, sizi ancak, sizinle din

konusunda savaan, sizi yurtlarnzdan çkaran ve çkarlmanz için destek

Mumtehine Sur. 8

2
Tayâlisî (1744), Ahmed 26/37 (16111), Bezzâr (2208), el-Metâlibul-Âliye'de (4151) ve

Tahrîc Ahâdîs i 7-Keafta (3/459) geçtii üzere Ebû Ya'la, bn Cerîr (22/572, 573), Tahric

Ahâdîsi’l-Keâfta (3/459) geçtii üzere bn Merdûye, Nehhâs (sh. 715), Hâkim (2/485,

"sahih"), Mecmau'z-Zeaâid'de (4/152) ve Tahric Ahâdîsi'l-Keâfta (3/459) geçtii üzere

Taberânî, Tahrîc Ahâdîs iTKeafta (3/459) geçtii üzere bn Merdûye. Muhakkik: "snad
zayftr" demitir.

3 Mumtehine Sur. 8

4 Buhârî (2620, 3183, 5978, 5979), Nehhâs (sh. 715) ve Beyhakî (7931).

5 Mumtehine Sur. 8
6
Tevbe Sur. 5

7 Mumtehine Sur. 8
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verenleri dost edinmekten men eder..."' buyruunu açklarken: “Burada

Mekke kafirleri kastedilmektedir" dedi.
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"Ey inananlar! nanm kadnlar hicret ederek size

gelirlerse onlar deneyin, hicretlerinin sebebini inceleyin.

Allah onlann imanlarn çok iyi bilir. Onlann mümin
kadnlar olduklarn örenirseniz, inkarclara geri

çevirmeyin. Bu kadnlar, o inkarclara helal deildir. Onlar

da bunlara helal olmazlar. nkarclarn bu kadnlara

verdikleri mehirleri iade edin: Bu kadnlarn mehirlerini

kendilerine verdiiniz zaman, onlarla evlenmenizde bir

engel yoktur. nkarc kadnlan nikahnzda tutmayn; onlara

verdiiniz mehri isteyin; inkarc erkekler de hicret eden

mümin kadnlara verdikleri mehirleri istesinler. Allah'n

hükmü budur; aranzda 0 hükmeder. Allah bilendir,

Hakim dir. Eer elerinizden biri kâfirlere kaçar ve siz de

onlarla çarpp ganimet alrsanz, eleri gidenlere sarf

ettikleri (mehir) kadarn verin ve inandnz Allah'a kar
gelmekten saknn." (Mumlehine Sur. 10. l)

Buhâri’nin Misver b. Mahreme ve Mervân b. el-Hakem'den bildirdiine

göre Resûlullah (satiaiiahü aleyh, veseiiem) Hudeybiye'de Kureylilerle antlama yapt
zaman yanna mümin kadnlar geldi. O zaman Allah: "Ey inananlar! nanm

1

Mumlehine Sur. 9
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kadnlar hicret ederek size gelirlerse onlar deneyin, hicretlerinin sebebini

inceleyin. Allah onlarn imanlarn çok iyi bilir. Onlarn mümin kadnlar

olduklarn örenirseniz, inkarclara geri çevirmeyin. Bu kadnlar, o

inkarclara helal deildir Onlar da bunlara helal olmazlar. nkarclarn bu

kadnlara verdikleri mehirleri iade edin: Bu kadnlarn mehirlerini

kendilerine verdiiniz zaman, onlarla evlenmenizde bir engel yoktur.

nkarc kadnlar nikahnzda tutmayn ..."
1

âyetini indirdi. Bunun üzerine Hz.

Ömer mürik olan iki hanmn boad. 2

Buhârî, Nâsih'te Ebû Dâvud ve Sünen’öe Beyhakî'nin bildirdiine göre

Mervân b. el-Hakem ve Misver b. Mahreme der ki: Resûlullah (sallailahu aleyhi veseiiem)

Süheyl b. Amr'a Hudeybiye antlamasnn bittiini yazd zaman Süheyl b.

Amrin kotuu artlar arasnda: “Bizden herkim yannza gelecek olursa,

senin dinin üzere olsa bile onu mutlaka bize geri vereceksin" art vard.

Bunun üzerine Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi vesdiem) Ebû Cendel'i geri döndürdü. Sonra

Resûlullah MaHahu «ievhi vtsallcm), Müslüman olsa bile o zaman zarfnda onlardan

gelen her kiiyi geri döndürdü. Sonra muhacir mümin kadnlar geldi. Ümmü
Külsûm binti Ukbe Ebî Muayt da Resûlullah'a (sBiaiiahu aisyhi resdlem) gelenlerin

arasnda idi. O daha yeni ergenlik çana girmiti. Ailesi Resûlullah'a (saiiaiiahu aleyhi

vesellem) gelip onu geri vermesini isteyince, Allah mümin kadnlar hakknda

indirmi olduu âyeti indirdi.
3

Taberânî ve bn Merdûye'nin zayf bir isnâdla bildirdiine göre Abdullah b.

Ebî Ahmed der ki: Ümmü Külsûm binti Ukbe Ebî Muayt bar zamannda

hicret etmiti. Kardeleri Umâre ve Velîd yola çkarak Resûlullah'n deyto

veseiiem) yanna geldiler. Onlar Ümmü Külsûm'u geri isteyince Allah, kadnlara

has olarak Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi vesBiem) ile mürikler arasndaki akdi bozdu ve

onlarn müriklere geri verilmesini engelledi. Sonra Allah imtihan âyetini

indirdi.
4

bn Düreyd Emâli'de ve Ebu'1-Fadl er-Riyâî’nin bn Ebî Recâ’dan

bildirdiine göre Vâkidî der ki: Ümmü Külsûm binti Ukbe Ebî Muayt, hakknda

inen âyetlerden dolay iftihar ederek öyle dedi: “Ben Medine'ye hicret eden

1

Mumtehine Sur. 10
2
Buhârî (2731, 2732).

3 Buhârî (2711, 2712, 2731, 2732, 4180, 4182) ve Beyhakî (7/171).

4 Mecmau ’z-Zeoâid'de (7/123) geçtii üzere Taberânî. Heysem: “snadnda zayf olan

Abdulazîz b. mrân bulunmaktadr" dedi.
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ilk kiiydim. Ben geldiim zaman kardeim Ali de beni geri çevirmek için

arkamdan geldi. Bunun üzerine Allah, benim için Hz. Peygamber (saiiaiiahu aleyh,

vaseiiem) ile mürikler arasndaki akdi bozdu. Sonra: "...Onlarn mümin kadnlar

olduklarn örenirseniz, inkârc lara geri çevirmeyin..."’ âyeti indi. Sonra

Hz. Peygamber (sbIIbIbI» aleyh »esellem) beni Zeyd b. Harise ile nikahlaynca: "Beni

azatlnla m nikahlayacaksn?” dedim. Bunun üzerine Allah: "Allah ve

Peygamber'i bir eye hükmettii zaman, inanan erkek ve kadna artk

ilerinde baka yolu seçmek yaramaz. Allah'a ve Peygamber'e ba
kaldran üphesiz apaçk bir ekilde sapm olur

7'2
âyetini indirdi. Zeyd

öldürülünce Zübeyr bana haber göndererek: "ddetin dolana kadar beni

bekle” dedi. Ben de: "Tamam” dedim. Bunun üzerine: "Böyle kadnlara

kapal bir ekilde evlenme teklif etmenizde veya içinizden onlarla

evlenmeyi geçirmenizde size sorumluluk yoktur..." 3 âyeti indi.

bn Sa’d'n bildirdiine göre bn ihâb der ki: Mürikler Hudeybiye günü

Resûlullah'a Csaiiaiiah» aleyh, «ailemi: "Bizden herkim yannza gelecek olursa, senin

dinin üzere olsa bile onu mutlaka bize geri vereceksin. Senin yanndan bize

geleni de biz geri çevireceiz" artn komutu. Müriklerden her kim

Resûlullah’n iaiiaiiahu aleyh. mNemi dinine girmek için geldiyse geri çevrildi. Ancak

Ümmü Külsûm binti Ukbe Ebî Muayt gelince iki kardei arkasndan gelerek

Resûlullah’tan Maiiahu aleyh, veseiiem) onu kendilerine vermesini istediler. Bunun

üzerine Yüce Allah: "Ey inananlar! nanm kadnlar hicret ederek size

gelirlerse onlar deneyin, hicretlerinin sebebini inceleyin. Allah onlarn

imanlarn çok iyi bilir. Onlarn mümin kadnlar olduklarn örenirseniz,

inkarclara geri çevirmeyin. Bu kadnlar, o inkarclara helal deildir Onlar

da bunlara helal olmazlar. nkarclarn bu kadnlara verdikleri mehirleri

iade edin: Bu kadnlarn mehirlerini kendilerine verdiiniz zaman, onlarla

evlenmenizde bir engel yoktur. nkarc kadnlar nikahnzda tutmayn;

onlara verdiiniz mehri isteyin; inkarc erkekler de hicret eden mümin

kadnlara verdikleri mehirleri istesinler ..."
4

âyetini indirdi. "Eer

elerinizden biri kâfirlere kaçar ve siz de onlarla çarpp ganimet alrsanz,

eleri gidenlere sarf ettikleri (mehir) kadarn verin ve inandnz Allah'a

1

Mumtehine Sur. 10
2
Ahzab Sur. 36

3
Bakara Sur. 235

4 Mumtehine Sur. 10
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kar gelmekten saknn" buyruunda ise: “Müslüman olan kadnn mehrinin

Müslümanlar tarafndan kâfirlere verilmesi, Müslümanlardan da mürik

kadnlarn boayanlarn mehirlerini müriklere vermesi, mürikler

kendilerinden Müslüman olan kadnn mehrini tutarsa Müslümann da

mürikler tarafndan gelen kadnn mehrini tutmas kastedilmektedir .

1

bn shâk, bn Sa'd ve bnu'l-MünzirMn Urve b. ez-Zübeyriden bildirdiine

göre kendisine bu âyetin açklamas sorulunca, Resûlullah’n (seiiBiiabu aleyhi vesdlem)

Hudeybiye günü Kureylilerle, Kurey'ten gelenlerin geri çevrilmesi üzere

antlama yaptn yazd. Ancak müriklerden kadnlar hicret edince, imtihan

edilip Müslümanla rabet ederek geldikleri anlalmas durumunda Allah

onlan tekrar müriklere vermeyi kabul etmedi. Bu durumda da onlarn

mehirierinin müriklere verilmesini emretti. Çünkü onlar da yanlarnda

tuttuklan Müslümanlarn kadnlarnn mehrini veriyordu. Sonra Allah:

"Allah'n hükmü budur; aranzda O hükmeder..."
2 buyurdu. Bunun üzerine

Resûlullah (sdiaOahu sieyt mitten) kadnlan yanlannda tuttu ve erkekleri geri çevirdi.

Eer Allah öyle bir hüküm vermi olmasayd Resûlullah («iaiiahu aleyhi «»M
kadnlan da geri çevirirdi. Eer ban ve antlama olmasayd kadnlan

yanlannda tutar ve mehirlerini müriklere göndermezdi .

3

Firyabî, Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bnuM-Münzir'in bildirdiine göre

Mücâhid: "Ey inananlar! inanm kadnlar hicret ederek size gelirlerse onlar

deneyin ..."4 buyruunu açklarken: “Onlara niçin geldiklerini sorun. Eer

kocalanna danlmalanndan veya kskançlktan veya öfkeden dolay gelmi ve

iman etmemi iseler onlan kocalanna geri gönderin. Eer Allah'a iman etmi

iseler onlan yannzda tutun ve mehirlerini müriklere (kocalanna) verin.

Sonra da isterseniz onlara da mehirlerini vererek onlarla evlenin" dedi.

"...nkarc kadnlar nikahnzda tutmayn ..."5 buyruu hakknda ise: “Allah,

Hz. Peygamberin Maiiehu aleyh, meiiem) ashabna Mekke'de kafirlerin yannda kalan

inkarc kadnlann boamalann emretti" dedi. "...Onlara verdiiniz mehri

isteyin: inkarc erkekler de hicret eden mümin kadnlara verdikleri

1 bn Sa'd (8/231).

2
Mumtehine Sr. 10

3 bn shâk, Sîretu bn Hiâm (2/326, 327) vc bn Sa'd (8/12, 13).

4 Mumtehine Sur. 10

5 Mumtehine Sur. 10
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mehirleri istesinler..."

1

buyruunu açklarken: “Muhammed'in (saiieHahu aiayhi

vesellem) ashâbnn kafirlere giden kadnlannn mehrini kafirler vermeli ve onlar

yanlannda öyle tutmaldr. Kâfirlerin yanndan Muhammed’in Maiiahu aleyhi meiiem)

ashabnn yanna gelen kadnlann durumu da ayndr. Bu, Kurey ve

Muhammed (sailallshu Bieyh veseiiem) arasnda olan bir antlamayd" dedi. "Eer

elerinizden biri kâfirlere kaçar ve siz de onlarla çarpp ganimet alrsanz,

eleri gidenlere sarf ettikleri (mehir) kadarn verin...'" buyruu hakknda

ise: “Eer elerinizden kimse aranzda bir antlama bulunmayan müriklere

giderse ve Kurey'ten veya baka bir yerden savata ganimet elde edilirse

eleri gidenlere sarf ettikleri kadar ganimetten mehir verin" dedi.3

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Ikrime der ki: Bir kadn hicret ederek

Medine'ye geldi. Ona: “Niye geldin? Kocana m kzdn, yoksa Allah ve Resûiü

için mi geldin?” diye sorulunca, kadn: “Evet, Allah ve Resûiü için geldim”

cevabn verdi. Bunun üzerine Yüce Allah: "Onlarn mümin kadnlar

olduklarn örenirseniz, inkarclara geri çevirmeyin ..."4 buyruunu indirdi.

Bu kadnn da Müslüman biriyle evlenme durumunda eski kocasna sarf ettii

kadar (mehir) verilir.

Abd b. Humeyd, Nâsih'te Ebû Dâvud, bn Cerîr ve bnu'l-Münziriin

bildirdiine göre Katâde: "Ey inananlar! nanm kadnlar hicret ederek size

gelirlerse onlar deneyin ..."5 buyruunu açklarken: “Bu, Allah'n hidayete

erenler ve sapkla düenler arasnda klm olduu hükümdür. Onlan

denemek, kadnn kocasyla arasnda olan sorunlanndan dolay deil de

Ancak slam' sevip onu istediinden dolay geldiine dair yemin

ettirilmesiydi. Eer bu ekilde yemin ederlerse onlarn iman etmi olduu

kabul edilirdi” dedi. "Onlara verdiiniz mehri isteyin; inkarc erkekler de

hicret eden mümin kadnlara verdikleri mehirleri istesinler ..."
6 buyruu

hakknda ise: “Hz. Peygamber’in (saiiaiiriu aleyh, «sedan) ashabnn kadnlanndan

kimse Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi «seiietn) ile antlamas olan kafirlerin yanna gider ve

onlarla evlenirlerse, Müslüman kocalarna onlarn mehirlerini gönderirlerdi.

1

Mumtehine Sur. 10
2
Mumtehine Sur. 11

3 bn Cerîr (22/577, 585, 587- 589, 591, 592).

4 Mumtehine Sur. 10

5 Mumtehine Sur. 10
6
Mumtehine Sur. 10
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Eer Hz. Peygamber (saHaiiBhu aleyhi vndbn) ile antlamas olan kâfirlerin

kadnlanndan kimse gelir ve onlarla evlenirlerse mürik olan kocalarna

onlarn mehirlerini gönderirlerdi. 8u Hz. Peygamberim (sailalBhu aleyhi veselism) ashâb

ve antlama sahipleri kâfirler arasnda olan bir eydi" dedi. "Eer

elerinizden biri kâfirlere kaçar ve siz de onlarla çarpp ganimet

alrsanz...
4,1 buyruunu da: "Burada, Hz. Peygamberim (saiieiiehu aleyhi melon)

ashâb ile aralannda antlama olmayan Kurey kafirleri kastedilmektedir.

"pîü"

1

ifadesi ganimet mânâsndadr. Sonra bu hüküm ve antlama Berâe

Sûresinde nesholundu. Her antlama sahibine de antlamas atld" eklinde

açklad.3

Ibn Merdûye'nin bildirdiine göre bn Abbâs: "Ey inananlar! nanm
kadnlar hicret ederek size gelirlerse onlar deneyin, hicretlerinin sebebini

inceleyin. Allah onlarn imanlarn çok iyi bilir. Onlarn mümin kadnlar

olduklarn örenirseniz, inkarclara geri çevirmeyin. Bu kadnlar, o

inkarclara helal deildir Onlar da bunlara helal olmazlar. nkarclarn bu

kadnlara verdikleri mehirleri iade edin: Bu kadnlarn mehirlerini

kendilerine verdiiniz zaman, onlarla evlenmenizde bir engel yoktur.

nkarc kadnlan nikahnzda tutmayn; onlara verdiiniz mehri isteyin;

inkarc erkekler de hicret eden mümin kadnlara verdikleri mehirleri

istesinler. Allah'n hükmü budun aranzda O hükmeder. Allah bilendir,

Hakim'dir
"4 âyetini açklarken öyle dedi: "Onlar imtihan etmek, Allah’tan

baka ilah olmadna, Muhammed’in elçisi ve kulu olduuna ahadet

ettirme eklindeydi. Onlarn hakikaten iman etmi olduklarn anladklan

zaman tekrar kâfirlere göndermezlerdi. Resûlullah (aaiiaiiahu aleyhi vesetiem) ile

aralannda antlamas olan kâfir kocalarna sarf etmi olduklar mehir verilirdi.

O zaman da kendilerine mehirlerini vermek üzere müminlere helal olurlard.

Resûlullah (ssMahu bM. meltem), müminleri, kâfirlerin yannda bulunan elerinden

dolay muhacir kadnlan (mehir ödemeksizin) tutmalarn yasaklad.

Kadnlann snanmasnda Resûlullah (mIIbIIbSu aleyh, vssdiem), Ömer b. el-Hattâb’a:

"Onlara: "«Resûlullah (ufaflahu aleyh, meltem), hiçbir eyi Allah'a irk komamanz

halinde biatinizi kabul etmektedir» de" buyurdu. — Hz. Hamza’nn karnn

1

Mumtehine Sur. 11

2 Mumtehine Sur. 1

1

5 bn Cerir (22/577, 580, 582, 589, 592).

4
Mumtehine Sur. 10
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yaran— Hind binti Utbe b. Rabîa kadnlar arasnda gizlenmi idi. O: “Eer

konuursam beni tanr, tandnda da öldürür" dedi. O, Resûlullah'tan {saiiaiiahj

Beyhi veseHem) korkusundan dolay gizlenmiti. Yanndaki kadnlar susmu ve

konumak istememiti. Hind yine gizlenerek: “Nasl oluyor da erkeklerden

kabul etmedii eyi kadnlardan kabul ediyor?" dedi. Bunun üzerine

Resûlullah Meliahu aleyhi vareiBm) ona bakarak, Ömer'e: "Onlara söyle hrszlk

etmesinler" buyurdu. Hind: “Vallahi, ben Ebû Süfyân’n malndan bir eyler

almaktaym, hakkn helal eder mi, etmez mi bilmiyorum" dedi. Bunun

üzerine Ebû Süfyân: “Geçmite aldn ve gelecekte alacan eyleri sana

helal ediyorum” dedi. Resûlullah (saiiaMu «M» ««iiem) güldü ve onu tand. Onu

yanna çarp: "Sen, Hind misin?" diye sorunca, Hind: “Evet, geçmiteki

günahlar Allah affetsin" dedi. Resûlullah Maiiahu aleyhi vejaiiem), ona Allah'dan af

diledi." Sonra: "Eer elerinizden biri kâfirlere kaçar ve siz de onlarla

çarpp ganimet alrsanz, eleri gidenlere sarf ettikleri (mehir) kadarn

verin ve inandnz Allah'a kar gelmekten saknn"’ âyetini açklarken:

“Muhacirlerden bir kiinin ei kâfirlere gittii zaman, Resûlullah (sailallriu sUyh

veseiiBm) bu kiiye ganimetten, sarf etmi olduu (mehir) kadar verilmesini

emrederdi" dedi.

bn Merdûye'nin bildirdiine göre bn ihâb der ki: Bize bildirildiine göre

Mumtehine Sûresi, Medine'de, Resûlullah (sailailahu aleyhi vasaiiam) ile Kureyliler

arasndaki antlama sürecinin uzatlmas sebebi ile inmitir. Müslüman olup

da hicret eden ve kocalan kâfir kalan kadnlann mehri Kurey kâfirlerine geri

verilirdi. Eer aralannda sava olsayd Resûlullah (saiyi8huaieyhv«>iem) ile aralannda

öyle bir antlama olmaz ve mehir olarak onlara hiçbir ey vermezlerdi.

Müslümanlann, müriklere giden inkârc kadnlar için Allah ayn ekilde

hüküm klarak: “nkarc kadnlar nikahnzda tutmayn; onlara verdiiniz

mehri isteyin; inkarc erkekler de hicret eden mümin kadnlara verdikleri

mehirleri istesinler. Allah’n hükmü budur; aranzda O hükmeder. Allah

bilendir, Hakim’dir
"2

buyurdu.

Bu âyet inince her Müslüman kii nikah altnda olan inkârc kadn boad.

Ömer b. el-Hattâb da Mahzûm oullanndan olan kans binti Ebî Umeyye b. el-

Muîre’yi boad. Onunla Muâviye b. Ebî Süfyân evlendi. Ömer, Huzâa'dan

binti Cervel'i de boad. Onunla da Cehm b. Huzeyfe el-AdeVî evlendi. Burada

1

Mumtehine Sur. 11

2

Mumtehine Sur. 10
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da müminler ile mürikler arasndaki antlama müddetinde olduu hüküm

gibi bir hüküm klnd. Müminler, Allah'n hükmünü kabul etti ve müriklerin

kadnlarna sarf etmi olduklar mehri geri verdi. Fakat mürikler,

Müslümanlara sarf etmi olduklan mehri geri verme konusunda Allah'n

hükmünü kabul etmedi. Bunun üzerine Yüce Allah: "Eer elerinizden biri

kâfirlere kaçar ve siz de onlarla çarpp ganimet alrsanz, eleri gidenlere

sarf ettikleri (mehir) kadarn verin ve inandnz Allah'a kar gelmekten

saknn*

1

âyetini indirdi. -Bu âyet indikten sonra- Müminlerin elerinden biri

müriklere gittii zaman o mümine, sarf ettii mehir, iman edip te hicret

eden müriklerin elerinin mehillerini ödemek için ellerinden bulunan

ganimetten ödenir. Müminlere mehirieri ödendikten sonra bir ey artarsa o

da müriklere verilir.

bn Ebî eybe ve Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Mücâhid: "...nkarc

kadnlar nikahnzda tutmayn ..."
3 buyruunu açklarken: "Kiinin inkarc

kadn kendisini brakp (müriklere) gittii zaman onun iddetini beklemez"

dedi .

3

bn Ebî eybe, Saîd b. Cübeyriden aynsn bildirir .

4

Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre Amir e-a'bî der ki: Zeyneb,

kendisine: "Onlara verdiiniz mehri isteyin; inkarc erkekler de, hicret eden

mümin kadnlara verdikleri mehirieri istesinler ..."s denilen bn Mes’Cd'un

ei idi.

bn Ebî eybe ve Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre Mücâhid: "Eer

elerinizden biri kâfirlere kaçar ve siz de onlarla çarpp ganimet alrsanz,

eleri gidenlere sarf ettikleri (mehir) kadarn verin ve inandnz Allah'a

kar gelmekten saknn"6
âyetini açklarken öyle dedi: "Eer Mekke

ahalisinden olan bir kadn, Müslümanlarn yanna gelirse kocasna sarf

ettiklerini verin. Eer Müslümanlardan bir kadn müriklere giderse yine

kocasna sarf ettiklerini verin. Eer Müslümanlardan bir kadn Müslümanlar

1

Mumtehine Sur. 11

2
Mumtehine Sur. 10

3 bn Ebî eybe (4/312, 313).

4 bn Ebî eybe (4/313).

5 Mumtehine Sur. 10
6
Mumtehine Sur. 1

1
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ile antlamas olmayan bir mürie giderse bir ganimet elde

ettiiniz zaman o ganimetten kocasna sarf ettiklerini verin .”
1

ibn Ebî eybe'nin bildirdiine göre Mesrûk: Kadn müriklere giderse

kadnn kocasna mehri kadar verin. Müslümanlar ile antlamas olmayan bir

mürie giderse bir ganimet elde ettiiniz zaman "...Eleri

gidenlere sarf ettikleri (mehir) kadarn verin ..."4 dedi .

5

bn Merdûye’nin bildirdiine göre bn Abbâs der ki: Süheyl b. Amr

müriklerin arasna gidince arkadalarndan bir kii: “Ya Resûlallah! Biz hak,

onlar batl üzere deil midir?” diye sorunca, Resûlullah (»iaiiet aleyhi veseiiam):
"
Evet

öyledir

"

cevabn verdi. Bu kii: “Ne oluyor ki, onlardan Müslüman olan

tekrar onlara göndermekteyiz. Bizden onlara katlanlan da yine onlara

göndermekteyiz?” diye sorunca da, Resûlullah (»iaiiahu aleyhi veseBem): "Onlardan

müslüman olan kiinin, Allah dürüstlüünü bildi ve onu müriklerden

kurtard. Bizden onlara katlanlara gelince, Allah bizi de onlardan kurtard"

buyurdu. Bunun üzerine o antlamadan sonra Mumtehine Sûresi indi.

Müriklerin kadnlanndan Müslüman olup gelenlere: “Niçin geldin?” diye

sorulur. Kocasndan korkarak veya ondan holanmad için gelmise geri

gönderilir. Eer slam' benimseyerek gelmi ise tutulur ve kocasna sarf

ettii kadar (mehir) gönderilir.

bn Ebî Hâtim, Yezîd b. Ebî Habîb’den bildirin Kendisine söylenene göre:

"Ey inananlar! nanm kadnlar hicret ederek size gelirlerse onlar deneyin,

hicretlerinin sebebini inceleyin. Allah onlarn imanlarn çok iyi bilir.

Onlarn mümin kadnlar olduklarn örenirseniz, inkarclara geri

çevirmeyin. Bu kadnlar, o inkarclara helal deildir Onlar da bunlara helal

olmazlar. nkarclarn bu kadnlara verdikleri mehirleri iade edin: Bu

kadnlarn mehirlerini kendilerine verdiiniz zaman, onlarla evlenmenizde

bir engel yoktur. nkarc kadnlar nikahnzda tutmayn; onlara verdiiniz

mehri isteyin; inkarc erkekler de hicret eden mümin kadnlara verdikleri

mehirleri istesinler. Allah'n hükmü budur; aranzda O hükmeder. Allah

’ Mumtehine Sur. 1

1

1 bn Ebî eybe (4/363).

3 Mumtehine Sur. 11

4 Mumtehine Sur. 11

5 bn Ebî eybe (4/363).
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bilendir, Hakim'dir
" 1

âyeti, Ebû Hassân b. Dahdâh’n ei hakknda inmitir. O

da Amr b. Avf oullanndan olan Umeyme binti Beîr'dir. Bu kadn

Resûlullah’n Maiishu aleyhi «sei'em) yanna geldii zaman Sehl b. Huneyf onunla

evlendi. Sonra ona Abdullah b. Sehl'i dourdu .

2

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Mukâtil der ki: Resûlullah {saiisiiahu aleyhi veseliem)

ile Mekke ahalisi arasndaki antlama da kendilerine gelen kadnlann geri

gönderilmesi art da vard. Mekke müriklerinden olan Safiy b. er-Râhib ile

evli Suayde adndaki kadn Müslümanlarn yanna gelmiti. Onun geri

gönderilmesini istediklerinde Allah: "...nanm kadnlar hicret ederek size

gelirlerse onlar deneyin, hicretlerinin sebebini inceleyin. Allah onlarn

imanlarn çok iyi bilir. Onlarn mümin kadnlar olduklarn örenirseniz,

inkarclara geri çevirmeyin. Bu kadnlar, o inkarclara helal deildir Onlar

da bunlara helal olmazlar. nkarclarn bu kadnlara verdikleri mehirleri

iade edin: Bu kadnlarn mehirlerini kendilerine verdiiniz zaman, onlarla

evlenmenizde bir engel yoktur, inkarc kadnlar nikahnzda tutmayn;

onlara verdiiniz mehri isteyin; inkarc erkekler de hicret eden mümin

kadnlara verdikleri mehirleri istesinler. Allah'n hükmü budur; aranzda O

hükmeder. Allah bilendir, Hakim'dir"* âyetini indirdi .

4

Abdurrezzâk, Nâsih'te Ebû Dâvud, bn Cerîr ve bnu’l-Münziriin

bildirdiine göre Zührî der ki: Bu âyet, Hudeybiye'de iken, müriklerin

kadnlannn Müslümanlann yanna geldii zaman inmi ve kadnlann

kocalarna mehirlerini vermelerini emretmitir. Eer Müslümanlardan bir

kadn müriklere giderse kocasna mehri verilir. Müminler, Allah'n emrini

yerine getirmiti. Fakat mürikler bu emre uymadlar. Bunun üzerine Yüce

Allah: "Eer elerinizden biri kâfirlere kaçar ve siz de onlarla çarpp
ganimet alrsanz, eleri gidenlere sarf ettikleri (mehir) kadarn verin ..."5

âyetini indirdi. Müslümanlardan kocas olan bir kadnn müriklere gitmesi

durumunda Müslümanlann bu kiiye mehrini vermesi emredildi. Müriklere

vermekle emrolunduklan gibi .

6

1

Mumtehine Sur. 10
2

Fethu'l-Bâri'de (5/348).) geçtii üzere bn Ebî Hatim.
3 Mumtehine Sur. 10

4
Fethu'l-Bân'de (5/348).) geçtii üzere bn Ebî Hatun.

5 Mumtehine Sur. 11

6
Abdurrezzâk (2/288) ve bn Cerîr (22/5580, 581, 587, 590, 591).
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Saîd b. Mansûr ve bnu'l-Münziriin bildirdiine göre brahîm en-Nehaî:

"...inanm kadnlar hicret ederek size gelirlerse onlar deneyin,

hicretlerinin sebebini inceleyin. Allah onlarn imanlarn çok iyi bilir.

Onlarn mümin kadnlar olduklarn örenirseniz, inkarclara geri

çevirmeyin. Bu kadnlar, o inkarclara helal deildir Onlar da bunlara helal

olmazlar. nkarclarn bu kadnlara verdikleri mehirleri iade edin: Bu

kadnlarn mehirlerini kendilerine verdiiniz zaman, onlarla evlenmenizde

bir engel yoktur. nkarc kadnlar nikahnzda tutmayn; onlara verdiiniz

mehri isteyin; inkarc erkekler de hicret eden mümin kadnlara verdikleri

mehirleri istesinler. Allah'n hükmü budur; aranzda O hükmeder. Allah

bilendir, Hakim'dîr
"1

âyetini açklarken öyle dedi: "Bir kavmin Resûlullah

(sallaiiahu aleyhi rtseiiem) ile antlamas vard. Müriklerden bir kadn Resûlullah’n

(saiiaiiafu aleyhi «seHem} yanna geldii zaman onu imtihan ederlerdi. Sonra da

kocasna sarf etmi olduu mehri gönderirlerdi. Müslümanlardan bir kadirim

müriklere gitme durumunda ise, Müslümanlar bir ganimet elde ettii zaman

onun kocasna sarf etmi olduu mehri verirlerdi.” a’bî der ki: Mürikler,

Allah'n indirmi olduu hiç bir âyete, bu âyete raz olduklan gibi raz

olmamt ki: "nsaf budur” dediler.

Ibn Ebî Usâme, Bezzâr, bn Cerir, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim, M. d-

Kebîr 'de ve Taberânî bn Merdûye'nin hasen bir isnâdla bildirdiine göre bn

Abbâs: "nanm kadnlar hicret ederek size gelirlerse onlar deneyin,

hicretlerinin sebebini inceleyin ..."
2 buyruunu açklarken (bnu’l-Münzir’in

lafz ise: “Ona: "Hz. Peygamber (»iaiiahu aleyhi «seiiem) hicret eden kadnlan nasl

imtihan ederdi?” diye sorulunca, eklindedir) öyle dedi: "Kadn Hz.

Peygamber’e (sallaiiahu aleyhi veseiiem) geldii zaman, Ömer ona, Allah adna yemin

ettirir ve: "Bir yeri bir yere tercih ederek gelmediine dair Allah adna yemin

et, kocana kzarak gelmediine dair Allah adna yemin et, dünyalk eyer

kastederek gelmediine dair Allah adna yemin et, sadece Allah ve

Resûlü'nün sevgisinden dolay geldiine dair Allah adna yemin et” derdi .

3

1

Mumtehine Sur. 10
2
Mumtehine Sur. 10

3 Haris b. Ebî Usâme, Buye {721), Bezzâr, Kefu'l-Estâr (2272), bn Cerir (22/575) ve

Fethu'l-Bâri'de (8/637) geçtii üzere bn Ebî Hâtim. Heysemî, Mecmau'z-Zevâid'de (7/123)

der ki: "Hadisi Bezzâr rivayet etmitir. snâdnda a'bî ve Sevrî'nin güvenilir bulduu
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Abd b. Humeyd ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre krime der ki: “Hicret

eden kadna: “Bizden birine âk olduun için mi, kocandan kaçp kurtulmak

için mi, yoksa sadece Allah ve Resûlü'nün sevgisi için mi geldin?” denilirdi.

bn Menî'nin Kelbî vastasyla Ebû Salih'ten bildirdiine göre bn Abbâs

der ki: Ömer b. el-Hattâb Müslüman olmu ve ei mürik kalmt. Bunun

üzerine Yüce Allah: "...nkarc kadnlar nikahnzda tutmayn ..."
1

âyetini

indirdi .

2

Taberânî, Ebû Nuaym ve bn Asâkiriin bildirdiine göre Yezîd b. el-Ahnes

Müslüman olduu zaman elerinden biri dnda bütün ailesi Müslüman

olmutu. Allah: "...nkarc kadnlar nikahnzda tutmayn ..."3
âyetini

indirince ona: “Allah bu konuda âyet indirdi" dediler. Bu âyet einin

Müslüman olmamas halinde onlar ayran olacakt. Yezîd b. el-Ahnes ona

Müslüman olmas için bir yl süre verdi. Bir yl geçip son gün kalnca oturup

günein batmasn bekledi. Güne batmak üzere iken de Müslüman oldu/

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Talha der ki: "...nkarc kadnlar

nikahnzda tutmayn ..."5
âyeti indii zaman eim Urve binti Rabî'a’y

boadm. Ömer ise Karibe binti Ebî Umeyye ve Cervel el-Huzâî'nin kz Ümmü
Gülsüm'ü boad .

6

Saîd b. Mansûr ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre brâhîm en-Nehaî:

"...nkarc kadnlar nikahnzda tutmayn ..."7 buyruunu açklarken: “Bu

âyet müriklere katlp da küfre giren Müslüman bir kadn hakknda inmitir.

Kocas onu yannda tutmad ve ondan uzak durdu” dedi .

8

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Hasan(- Basrî): "Eer elerinizden biri

dierlerinin zayf gördüü Kays b. er-Rabî' bulunmaktadr. Dier ravileri güvenilir

kiilerdir."
1

Mumtehine Sur. 10
2
el-Metâlibu'l-Âliye'de (4148) geçtii üzere bn Meni'.

3 Mumtehine Sur. 10

4
Taberânî, Müsnedu'-âmiyyîn (933) ve bn Asâkir (65/93).

5 Mumtehine Sur. 10
6

Fethu'l-Bâri'de (9/419) geçtii üzere bn Ebî Hatim. Hâfz: "Senedi hasendir"

demitir.
7 Mumtehine Sur. 10
8
Fethu'l-Bâri'de (8/633) geçtii üzere Saîd b. Mansur.
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kâfirlere kaçar ve siz de onlarla çarpp ganimet alrsanz ..."
1 buyruunu

açklarken öyle dedi: "Bu âyet, Ebû Süfyan'n kz Ümmü'l-Hakem hakknda

indi. O miirted oldu ve Sakîf'li biri ile evlendi. Kureylilerden onun dnda
kimse mürted olmamt. Sakîf' liler Müslüman olduu zaman o da Müslüman

oldu."
2

Nâsih'te Ebû Dâvud ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre bn Cüreyc:

"...Hicretlerinin sebebini inceleyin. Allah onlarn imanlarn çok iyi bilir.

Onlarn mümin kadnlar olduklarn örenirseniz, inkarclara geri

çevirmeyin. Bu kadnlar, o inkarclara helal deildir Onlar da bunlara helal

olmazlar. nkarclarn bu kadnlara verdikleri mehirleri iade edin: Bu

kadnlarn mehirlerini kendilerine verdiiniz zaman, onlarla evlenmenizde

bir engel yoktur. nkarc kadnlar nikahnzda tutmayn; onlara verdiiniz

mehri isteyin; inkarc erkekler de hicret eden mümin kadnlara verdikleri

mehirleri istesinler. Allah'n hükmü budur; aranzda O hükmeder. Allah

bilendir, Hakim'dir
"3 buyruunu açklarken: "Atâ'ya bu âyeti sorup: "Daha

bununla amel edilmekte midir?" dediimde, Atâ: "Hayr" karln verdi.

j âl üt J* ilüjU olîjjiJl il.lt- lîl JI 4it ü
' - ^ ' • /

lv.4& ütA && cÂ vJ jüVjî cM Vj J
Jj4 4 üj âli -4 ji&ilj j Vj b&Tj

T

j

"Ey Peygamber! Mümin kadnlar, Allah'a hiçbir ortak

komamak, hrszlk yapmamak, zina etmemek, çocuklarn
öldürmemek, bakasnn çocuunu sahiplenerek kocasna
isnâdda bulunmamak ve uygun olan ilemekte sana kar
gelmemek artyla sana biat etmek üzere geldikleri zaman,
onlar kabul et; onlara Allah'dan balanma dile; dorusu

Allah, balayandr, acyandr." (Mumiehine Sur. 12)

Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd, Buhârî, Tirmizî, bn Mâce, bnu'l-Münzir ve

1

Mumtehine Sur. 11

2
Felhu'l-Bânde (5/352) geçtii üzere bn Ebî Hâtûn.

3 Mumtehine Sur. 10
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bn Merdûye'nin Hz. Âie’den bildirdiine göre Resûlullah isaiiBiiahu aleyhi «seiM,

yanna hicret eden mümin kadnlan: "Ey Peygamber! Mümin kadnlar,

Allah'a hiçbir ortak komamak, hrszlk yapmamak, zina etmemek,

çocuklarn öldürmemek, bakasnn çocuunu sahiplenerek kocasna

isnâdda bulunmamak ve uygun olan ilemekte sana kar gelmemek

artyla sana biat etmek üzere geldikleri zaman, onlar kabul et; onlara

Allah'dan balanma dile; dorusu Allah, balayandr, acyandr"' âyeti

ile imtihan ederdi. Mümin kadnlardan bu artlar kabul edenlere: "Biatim

kabul ettim

"

buyururdu. Bu, söz olarak olurdu. Vallahi biat annda eli hiçbir

kadnn eline dememitir. Ancak sözle: "Senin biatim kabul ettim
"

buyurarak biatlarn kabul etmitir .

1

Abdurrezzâk, Saîd b. Mansûr, Abd b. Humeyd, bn Sa’d, Ahmed, Tirmizî,

Nesâî, bn Mâce, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Merdûye’nin bildirdiine

göre Umeyme binti Rakîka der ki: Baz kadnlarla beraber Hz. Peygamber’e

(seiiaiiahu aleyhi veseiiBm) biat etmek için gittim. Kur'ân'da olduu gibi; hiçbir eyi

Allah'a irk komayacamza dair söz ald. Ta ki: "...Uygun olan ilemekte

sana kar gelmemek artyla sana biat etmek üzere geldikleri zaman,

onlar kabul et ..."3 âyetine gelince: "Gücünüzün yettiince ve

yapabildiinizce (deyin)" buyurdu. Biz: "Allah ve Resûlü bize bizden daha

merhametlidir. Ya Resûlallah! Biat ederken elimizi tutmayacak msn?"

dediimizde: "Ben kadnlarla tokalamam, benim yüz kadna sözüm bir kadna

sözüm gibidir" buyurdu .

4

Ahmed ve bn Merdûye, Amr b. uayb kanalyla babasndan, o da

dedesinden bildirir: Umeyme binti Rakîka slam üzere biat etmek için

Resûlullah'a(jjii8iiahu8iBrhiyBSBii8i) geldi. Hz. Peygamber (siiaiiahu aleyhi vsBiiam): "Hiçbir eyi

Allah'a irk komaman, hrszlk yapmaman, zina etmemen, çocuunu

öldürmemen, bakasnn çocuunu sahiplenerek kocana isnâdda bulunmaman,

at yakmaman ve ilk Cahiliye adetlerinde olduu gibi süslenip dar çkmaman

1

Mumtehine Sur. 12
J
Abdurrezzâk (9825), Buhârî (2713, 4891, 5288, 7214), Tirmizî (3306), bn Mâce (2875)

ve Fethu'l-Bâri'de (8/637) geçtii üzere bn Merdûye.
3 Mumtehine Sur. 12
4 bn Sa'd (8/5), Ahmed 44/556 (27006-27010), Tirmizî (1597, "sahih’), Nesâî (4192),

bn Mâce (2874) ve bn Cerîr (22/600). Sahih hadistir (Bakn: Elbânî, Sahîh Sünen et-

Tirmizt, 1300).
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artyla biatim kabul ediyorum" buyurdu .

1

bn Sa’d, Ahmed ve bn Merdûye'nin bildirdiine göre Selmâ binti Kays

der ki: Ensârîdan baz kadnlarla beraber Resûlullah’a (sriMMu aleyhi veseiiem) biat

etmek için gelmitim. Bize, irk komayacamz, hrszlk yapmayacamz,

zina etmeyeceimiz, çocuklan Öldürmeyeceimiz, bakasnn çocuunu

sahiplenerek eimize isnâdda bulunmayacamz, iyilikte ona kar asi

olmayacamz artlann koarak:
"
Kocalarnz da aldatmayacaksnz"

buyurdu. Resûlullah Mallak aleyh ««fcn) biatimizi kabul ettikten sonra gittik. Ben

bir kadna: "Resûlullah’a Meilahu aleyhi vasellem) dön ve aldatmak ne demektir?” diye

sor" dedim. O da sorunca, Resûlullah (saNiahu aity+î mtilem):
"Onun (kendisinden

habersiz) maln almas ve ondan bakasn sevmesidir" karln verdi .

1

Abdurrezzâk, Saîd b. Mansûr, bn Sa’d, Ahmed, Abd b. Humeyd, Buhârî,

Müslim, Tirmizî, Nesâî, bnu’l-Münzir ve bn Merdûye'nin bildirdiine göre

Ubâde b. es-Sâmit der ki: Biz Resûlullah’n (nMahu deyt» msM yannda iken:

"Allah'a hiçbir eyi ortak komamak, hrszlk yapmamak ve zina etmemek üzere

bana biat edin" buyurdu. -Sonra kadnlann biati hakkndaki âyeti okuyarak

öyle buyurdu- "Sizden kim sözünde durursa sevabm vermek Allah'a aittir.

Kim bunlardan birini yapar da dünyada iken cezasn çekerse bu, onun için

kefaret olur. Kim de bunlardan birini yapar da Allah onu örtbas ederse

(dünyada iken cezasn vermezse) artk o Allah'a kalm bir eydir. Dilerse onu

azaplandnr, dilerse balar. "3

Buhârî, Müslim ve bn Merdûye'nin bildirdiine göre bn Abbâs der ki:

Ramazan bayram namazn Resûlullah (sdwiahu aleyh «sdM ile beraber kldm. Hz.

Peygamber (saiiaiiahu aleyh veseiiem) hutbeden inip kadnlara doru yöneldi /e

yanlanna vardnda: "Ey Peygamberi Mümin kadnlar, Allah'a hiçbir ortak

komamak, hrszlk yapmamak, zina etmemek... üzere geldikleri zaman,

onlar kabul et ...*4 âyetini sonuna kadar okudu. Sonra da: "Siz bu eyler

üzere misiniz ?" diye sorunca, sadece bir kadn: "Evet” karln verdi .

5

1

Ahmed 11/437 (6850). Müsrted 'in muhakikleri: "Sahih liayrihi" demitir.
J bn Sa'd (B/9) ve Ahmed 45/103, 375 (27133, 27375). Müsned’m muhakikleri:

"Zayftr" demilerdir.
3 Abdurrezzâk (9818), bn Sa'd (8/7, 8), Ahmed 37/351, 352 (22678), Buhârî (18, 3892,

3893, 6784, 6801, 6873), Müslim (1709, Tirmizî (439) ve Nesâî (4172, 4173, 4221, 5017).

4 Mumtehine Sur. 12

5 Buhârî (979, 4895) ve Müslim (884).
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bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Mukâtil der ki: Bu âyet, fetih gününde

nâzil oldu. Bunun üzerine Resûlullah (laiMatu aleyhi veseiitm) erkeklerin biatim Safa

tepesinde kabul ederken, Ömer alt tarafnda Resûlullah'n (sbIMIbIiu aleyhi vesuliem)

yerine kadnlann biatim kabul ediyordu .

1

Saîd b. Mansûr, bn Sa'd, Ahmed ve bn Merdûye'nin bildirdiine göre

Esma binti Yezîd der ki: Ben baz kadnlarla beraber Hz. Peygamber'e (saileliahu

aleyhi «selem) biat ettim. Resûlullah (saiiaiiatu aleyhi veseiiafr): "Beti sizinle tokalamam,

ancak Allah'n söz ald gibi ben de sîzlerden söz alrm" buyurdu .

3

Ahmed, bn Sa'd, Abd b. Humeyd, Ebû Dâvud, Ebû Ya'la, Taberânî, bn

Merdûye ve uabu'l-mân’da Beyhakî'nin smail b. Abdirrahman b.

Atiyye'den bildirdiine göre ninesi Ümmü Atiyye der ki: Resûlullah (ssilaJlahu aleyhi

vesellem), Medine'ye geldii zaman Ensâr'n kadnlanm bir evde toplad ve Ömer

b. el-Hattâb' yanlanna gönderdi. Ömer kapda durup selam verdikten sonra:

"Ben, Resûlullah'n {uiaiialnj aleyh' veseiiem) size göndermi olduu elçiyim. Allah'a

hiçbir ortak komamak, hrszlk yapmamak, zina etmemek üzere biat eder

misiniz?" diyerek bu konudaki âyeti okudu. Biz: "Evet, biat ederiz" karlm
verince Ömer evin dndan bizde evin içinden elimizi uzattk." smail der ki:

"Nineme: "... Uygun olan ilemekte sana kar gelmemek..."3 buyruunun

açklamasn sorduumda: "(Hz. Peygamber) bize at yakmay yasaklad"

dedi .

4

Saîd b. Mansûr ve bn Sa'd’n bildirdiine göre a’bî der ki: Resûlullah

(saiialhhu Bayhî «senem) kadnlann biatim kabul ederken elinin üzerine bir giysi atmt.

Kadnlara diyeceini dedikten sonra onlara: "Ey Peygamber! Mümin

kadnlar, Allah'a hiçbir ortak komamak, hrszlk yapmamak, zina

etmemek, çocuklarn öldürmemek... üzere geldikleri zaman, onlar kabul

et ...*5 âyetini okurdu. Onlar da bunlan kabul ederlerse, onlara:
"
Ben sizin

biatinizi kabul ettim " buyururdu. Neticede Ebî Süfyân’n kars Hind geldi.

1 bn Kesîr Tefsir’de (8/125) geçtii üzere bn Ebî Hatim.
2 bn Sa'd (8/6) ve Ahmed 45/553, 573 (27572, 27594). Müsned ’in muhakikleri: "Sahîh

liayrihi" demilerdir.
3 Mumtehine Sur. 12

4 Ahmed 34/394 (20797, 27309), bn Sa'd (8/7), Ebû Dâvud (1139), Ebû Ya'la (226),

Taberânî 25/59 (136), M. el-Evsat (1506), Fethu’l-Bâri'de (8/636) geçtii üzere bn Merdûye
ve Beyhakî (9317). Zayf hadistir (Bakn: Elbânî, DaîfSünen Ebî Dâvud, 245).

5 Mumtehine Sur. 12
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Resûlullah (saiialiahu aleyhi veseiiem), ona:
"
Zina etmeyeceine dair

"

buyurunca, Hind:

"Hür kadn zina eder mi? Biz Cahiliye'de iken bile bundan utanrdk. Artk

Müslüman olduktan sonra m!” dedi. Resûlullah (saiialiahu aleyhi veseiier): "Çocuklar -it

öldürmeyeceine dair" buyurunca, Hind, “Sen onlarn babalarn öldürdün,

çocuklar için bize nasihat mi ediyorsun!” karln verdi. Resûlullah (saiiaiihu

aleyhi vesellem) gülüp: "Hrszlk etmeyeceine dair" buyurunca, Hind: “Ya

Resûlallah! Ben Ebû Süfyân'm malndan alyorum” dedi Bunun üzerine

Resûlullah (saiialiahu aeyh yeseiiem) bu konuda ona ruhsat verdi .

1

bn Cerir ve bn Merdûye'nin bn Abbâs’tan bildirdiine göre Resûlullah

(saiialiahu aleyhi veseiiem), ümer b. el-Hattâb'a emrederek:
"
Kadnlara : «Resûlullah,

Allah'a hiçbir eyi ortak komamanz halinde biatinizi kabul etmektedir» de"

buyurdu. Hind kadnlarn arasnda gizlenmiti. Hz. Peygamber (saiialiahu aleyhi mailen},

Ömer'e: "Onlara: «Hrszlk etmemek üzere» de" buyurunca, Hind: “Vallahi

ben Ebû Süfyân’n malndan bir eyler almaktaym” dedi. Resûlullah (satlalBhu aleyhi

veseiBin): “Zina etmemek üzere" buyurunca, Hind: “Hür kadn zina eder mi?”

karln verdi. Resûlullah (saiialiahu aleyhi vaseiiem): "...Çocuklarn öldürmemek...

üzere ..."
1
buyurunca, Hind: “Sen onlar Bedir savanda öldürdün” dedi.

Bunun üzerine Resûlullah (saiialiahu aleyhi vesellem): “...Bakasnn çocuunu

sahiplenerek kocasna isnûdda bulunmamak ve uygun olan ilemekte sana

kar gelmemek... üzere..." buyurdu ve at yakmalarn yasaklad. Çünkü

kadnlar, Cahiliye zamannda (at yakarak) elbiselerini yrtarlar, yüzlerini

trmalarlar, saçlarm yolarlar, bela ve helak için beddua ederierdi .
3

Hâkim'in Fâtma binti Utbe'den bildirdiine göre kardei Ebû Huzeyfe onu

ve Hind binti Utbe'yi alarak biat etmek için Resûlullah'n (saiialiahu aleyhi »aniM

yanna gitti. Fâtma öyle devam ediyor: Bizden söz alarak biatimizi kabul etti

ve baz artlar kotu. Ona: “Ey amcam olu! Senin kavminde bunu yapanlar

var m?” dediimde Ebû Huzeyfe: “Yeter artk, biat et. Bu ekilde biat edilir

ve bu ekilde art koulur" dedi. Hind: “Ben hrszlk hakknda söz vermem,

çünkü ben sürekli olarak kocamn malndan bir eyler çalmaktaym” dedi.

Bunun üzerine Resûlullah (saUUu aleyhi malam) elini geri çekince Hind de elini geri

çekti. Resûlullah (sailslUu^yiivenM, Ebû Süfyân'a gelmesi için haber gönderdi ve

ona hakkn helal etmesini söyledi. Bunun üzerine Ebû Süfyân: "Ya

1 bn Sa'd (8/5, 9).

1
Mumtehine Sur. 12

3 bn Cerir (22/596).
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hurmadan çaldn helal ediyorum, ama kuru hurmadan çaldn helal

etmiyorum” dedi. Sonra Resûlullah'a (saiiaiiahu aleyhi veseiiem) biat ettik .

1

bnu'l-Münzirîin bn Cüreyc vastasyla bildirdiine göre bn Abbâs:

"...Bakasnn çocuunu sahiplenerek kocasna isnâdda bulunmamak...

üzere ..."
2 buyruunu açklarken: “Hür kadn kz çocuu dourur ve onu

erkek çocukla deitirirdi” dedi.

bn Cerîr, bnu’l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve bn Merdûye'nin Ali (b. Ebi

Talha) vastasyla bildirdiine göre bn Abbâs: "...Bakasnn çocuunu

sahiplenerek kocasna isnâdda bulunmamak ve uygun olan ilemekte

sana kar gelmemek artyla sana biat etmek üzere ...”

3

buyruunu

açklarken: “Burada bakasnn çocuklann kocalanna nispet etmemeleri ve

at yakmamalan kastedilmektedir” dedi/

Buhârî ve bn Merdûye'nin krime vastasyla bildirdiine göre bn Abbâs:

"...Uygun olan ilemekte sana kar gelmemek ... üzere ..."5 buyruunu

açklarken: “Bu, Allah'n kadnlara kotuu artlardan biridir” dedi .

6

bn Sa'd, bn Ebî eybe, Ahmed, Abd b. Humeyd, Tirmizî, bn Mâce, bn

Cerîr, bnu’l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve bn Merdûye'nin bildirdiine göre

Ümmü Seleme el-Ensâriyye der ki: Kadnlardan bir kii, Resûlullah'a (ssiiaiUu deyti

vBseiiam): “Sana kar gelmememiz gereken durum nedir?” diye sorunca,

Resûlullah (safoiihu aleyhi mailem): "At yakmamanzdr" buyurdu. Bunun üzerine

ben: "Ya Resûlallah! Filan oullan, amcam vefat ettii zaman atlaryla bana

yardm etmiti. Benim de mutlaka onlara bu ekilde karlk vermem gerekir”

dedim. Ancak Resûlullah (saiMata aleyhi meiim) bunu kabul etmedi. Fakat tekrar

tekrar izin isteyince, onlara bir karlk vermeme izin verdi. Ondan sonra da

hiç at yakarak alamadm. Daha sonra da benim dmda bütün kadnlar

at yakarak alamtr.

7

1

Hâkim (2/476, "sahih").

2
Mumtehine Sur. 12

3 Mumtehine Sur. 12

* bn Cerir (22/594, 595) ve el-tkân'da (2/47) geçtii üzere bn Ebî Hâtim.
5 Mumtehine Sur. 12
6
Buhârî (4893).

7 bn Sa'd (8/8), ibn Ebî eybe (3/389), Ahmed 44/310 (26720), Timizî (3307, "hosen"),

bn Mâce (1579) ve bn Cerîr (22/559). Hasen hadistir (Bakn: Elbânî, Sahîh Sünen bn
Mâce

, 1283).
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Saîd b. Mansûr, bn Sa'd, Ibn Menî' ve ibn Merdûye'nin bildirdiine göre

Ebû’l-Melîh el-Huzelî der ki: Ensâr'dan bir kadn biat etmek için Hz.

Peygamber'e (salMatu aleyhi vesallr) gelmiti. Hz. Peygamber (sallalshu aleyhi vcsdlem) ona

hiçbir eyi Allah'a irk komamas, hrszlk etmemesi ve zina etmemesi artn

kotu. O da bunlar kabul edince, Resûlullah (uiiaiiahu aleyhi ve»fcm}: “...Uygun olan

ilemekte sana kar gelmemek ... üzere ..."

1

dedikten sonra: "At yakarak

alama!" buyurdu. Bunun üzerine kadn: “Ya Resûlallah! (Benim bir cenazem

olmu ve) Filan kadn bana (atlanyla) yardm etmiti. Ben de ona (cenazesi

olduunda) yardm etmek istiyorum. Sonra bunu tekrarlamam" dedi. Ancak

Resûlullah (seiiaiiuhu aleyhi veseiicm} ona bu konuda ruhsat vermedi. Mürsel hadistir ve

isnad hasendir.
J

bn Sa’d, Ahmed, Abd b. Humeyd ve bn Merdûye'nin ceyyid bir isnâdla

bildirdiine göre Mus’ab b. Nuh el-Ensârî der ki: Ben, Hz. Peygamber'e (uyienu

aleyhi mailem] biat eden yal bir kadn zamanna yetimitim. O öyle anlatt:

Resûlullah Mallehu aleyhi veseiiem) bizden almas gereken sözü aldktan sonra: "At
yakmamanz üzere" buyurdu. Sonra devam ederek: "Bu, Allah'n: "j v

j$

(=Uygun olan ilemekte sana kar gelmemek) buyruundaki

ma’rûftur (uygun olandr)" buyurdu. Bunun üzerine ben: "Ey Allah'n

Peygamberi! Benim bama musibetler gelmi ve atlar yakarak bana yardm

etmilerdi. imdi de bu kiilerin bana bir musibet geldi ve ben atlar

yakarak onlara yardm etmek istiyorum" dedim. Bunun üzerine Resûlullah

(saUaUahu aleyhi veseiiem): "Git onlara bir karlk ver" buyurdu. Dediine göre, kadn

daha sonra Resûlullah'a (ssiiaiishu aleyhi metem) gidip biat etti/

bn Sa'd, bn Ebî Hâtim ve bn Merdûye'nin Esîd b. Ebî Esîd el-Berrâd’dan

bildirdiine göre biat etmeye gelen bir kadn: “Resûlullah (sallaliahu aleyhi ybmIU)

bizden söz ald zaman uygun olanda kendisine kar gelmeme, (at

yakarken) yüz trmalamama, yakalan yrtmama, saç yolmama ve belaya

beddua etmeme üzere de söz ald” dedi .

5

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre bn Ömer: "...Uygun olan ilemekte

1

Mumtehine Sur. 12
1
el-Metâlib 'de (4147) geçtii üzere bn Meni' ve bn Sa'd (8/8).

* Mumtehine Sur. 12

4 bn Sa'd (8/8) ve Ahmed 27/88 (16556). Müsned 'in muhakikleri: "Sahîh hadistir"

demilerdir.
5 bn Sa'd (8/7) ve bn Kesîr Tefsir

9

de (8/128) geçtii üzere bn Ebî Hatim.
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sana kar gelmemek... üzere..."' buyruunu açklarken: "Burada

elbiselerinin yakalarn yrtmamak ve yüze vurmamak kastedilmektedir" dedi.

bn Ebî eybe ve Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre Sâlim b. Ebi'l-Ca'd:

"...Uygun olan ilemekte sana kar gelmemek... üzere..."
2 buyruunu

açklarken: "Burada at yakmamak kastedilmektedir" dedi.

ibn Ebî eybe ve Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Ebu'l-Âliye:

"...Uygun olan ilemekte sana kar gelmemek... üzere..."3 buyruunu

açklarken: "Burada, Allah'n emirlerine muvafk olan her eyde itaat etmek

kastedilmektedir. Allah, kendine masiyet olan bir eyde Peygamberine itaat

edilmesine raz olmaz" dedi/

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Ebû Hâim el-Vâsitî: "...Uygun olan

ilemekte sana kar gelmemek... üzere..."5 buyruunu açklarken: "Burada

helak için beddua etmemek, yakalan yrtmamak ve saçlar kaztmamak

kastedilmektedir" dedi.

bn Sa'd ve Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Bekr b. Abdillah el-Muzenî

der ki: Resûlullah MaiUu aie»»* veseiiem) biat eden kadnlardan yakalarn yrtmama,

yüzlerini trmalamama, helak için beddua etmeme ve kötü söz söylememe

sözü de ald .

6

Taberânî ve bn Merdûye'nin bildirdiine göre Âie binti Kudâme der ki:

Annem Râita binti Süfyân ile beraber idim. Resûlullah (sBlullahu Beyh vusellem) ise

kadnlardan biat alarak:
"
Hiçbir eyi Allah'a irk komamanz, hrszlk

yapmamanz, zina etmemeniz, çocuunuzu öldürmemeniz, bakasnn

çocuunu sahiplenerek kocanza isnâdda bulunmamanz ve at yakmamanz

artyla biatinizi kabul ediyorum" buyuruyordu. Hepsi de ban emiti. Ben

de annemin iittii gibi iitiyordum. Annem bana telkinde bulunarak: "Ey

kzm! Gücünün yettiine: "Evet de!" diyordu. Ben de onlarn dedikleri gibi

' Mumtehine Sur. 12
2

Mumtehine Sur. 12

3 Mumtehine Sur. 12

4 bn Ebî eybe (3/390).

5 Mumtehine Sur. 12
6 bn Sa'd (8/9).
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söylüyordum .

1

Abdurrezzâk Musannefte Ahmed ve bn Merdûye'nin bildirdiine göre

Enes der ki: Hz. Peygamber (salisilat* aieyfa veseiiem) kadnlardan biat ald zaman

onlardan at yakmayacaklarna dair de söz ald. Bunun üzerine onlar: "Ya

Resûlallah! Cahiliye zamannda (bizim cenazelerimiz olduu zaman) kadnlar

(at yakarak) bize yardm etmiti. Biz de slam devrinde onlara bu ekilde

karlk vererek yardm edebilir miyiz?" diye sorunca, Hz. Peygamber (ssllullihu

aleyhi veseiiem):
"slamiyette at yakarak karlk verme, iâr, akr, celeb ve ceneb

1

yoktur. Hrszlk yapan da bizden deildir

"

buyurdu .

3

bn Merdûye'nin bildirdiine göre Câbir b. Abdillah: "Ey inananlar! Mümin

kadnlar hicret ederek size gelirlerse onlar deneyin, hicretlerinin sebebini

inceleyin..." âyeti hakknda: "Onlar nasl deneyeceiz?" diye sorunca, Yüce

Allah: "Ey Peygamber! Mümin kadnlar, Allah'a hiçbir ortak komamak,

hrszlk yapmamak, zina etmemek, çocuklarn öldürmemek, bakasnn
çocuunu sahiplenerek kocasna isnâdda bulunmamak ve uygun olan

ilemekte sana kar gelmemek artyla sana biat etmek üzere geldikleri

zaman, onlar kabul et; onlara Allah'dan balanma dile; dorusu Allah,

balayandr, acyandr"4 âyetini indirdi.

bn Sa'd ve bn Merdûye'nin Amr b. uayb kanalyla babasndan, onun da

dedesinden bildirdiine göre Resûlullah M«Mu deytu vesdiem) kadnlarn biatini

kabul ettii zaman bir bardak su ister ve elini ona batrrd. Sonra da kadnlar

elini batrrd. Resûlullah'n (saiisUahu aleyhi vesalM biati kabul etmesi ite bu

1

Taberânî 24/261, 262, 343, 344 (663, 857) ve Ahmed 44/618 (27062). Müsned’m

muhakikleri: "Sahîh liayrihi" demilerdir.
2

iâr: "Bu, Cahiliye zamannda yaplan bir nikahb. O zamanlarda kii dier bir

kiiye: «Bana kz kardeini veya kzn veya velisi olduun birini nikahla, ben de sana kz
kardeimi veya kzm veya velisi olduum birini nikahlayaym» derdi. Bu ekilde «le

aralarnda bir mehir verme durumu olmazd. Nikahlanan kadnlardan her biri dierinin

mehri yerine geçerdi. te buna da iâr denilirdi. Akr

:

At, deve v.s.yi boazlamak için bir

ayan kesip yere ykmaktr. Ölen birinin mezarnda bir deve keserler ve: «Bu kii ömrü

boyunca misafirleri için akr yapard. Bizde vefatndan sonra kendisine mükafat olarak

hayatta iken yapm olduu gibi yapacaz» derlerdi. Celeb

:

Ata banp komas için

tevik etmektir. Ceneb

:

Tek binicinin iki atla yarmasdr.
3 Abdurrezzâk (6690) ve Ahmed 20/333 (13032). Müsned'in muhakikleri: "tsnâd

zayftr" demilerdir.
4 Mumtehine Sur. 12



ekildeydi .

1

bn Ebî eybe, Taberânî, Hâkim ve bn Merdûye'nin bildirdiine göre Ümü
Atiyye der ki: "Mümin kadnlar, Allah'a hiçbir ortak komamak, hrszlk

yapmamak, zina etmemek, çocuklarn öldürmemek, bakasnn çocuunu

sahiplenerek kocasna isnâdda bulunmamak ve uygun olan ilemekte

sana kar gelmemek artyla sana biat etmek üzere geldikleri zaman,

onlar kabul et...
,,J

âyeti indii zaman at yakarak alama âdeti vard. Bu

sebeple: "Ya Resûlallah! Filan oullan Cahiliye zamannda (cenazemiz

olduunda at yakp alayarak) bana yardm etmilerdi. Mümkünü yok ki

ben de onlara bir karlk vereceim" dedim. Bunun üzerine Resûlullah (saiiaiiahu

aleyhi reselimi): "Sadece (demi olduun o) filan oullarna karlk ver" buyurdu .

3

bn Sa'd, Abd b. Humeyd ve bn Merdûye'nin bildirdiine göre Ümmü
Atiyye der ki: Biatimiz kabul edildii zaman bizden at yakmayacamza dair

söz alnd. Ancak aramzdan Ümmü Süleym, Ümmü'l-Alâ’, Muâz'n ei binti

Ebî Sebre —veya "bintu Ebî Sebre ve Muâz'n ei" dedi— ve bir kadn daha

olmak üzere sözünde duranlar be kiidir/

Buhârî, Müslim ve bn Merdûye'nin bildirdiine göre Ümmü Atiyye der ki:

Resûlullah (sallalihu aleyh, vejetiem) biatimizi kabul ederek: “...Allah'a hiçbir ortak

komamak... üzere...* âyetini okudu ve at yakarak alamay yasaklad.

Bunun üzerine içimizden bir kadn kendi elini tutarak: "Ya Resûlallah!

(Cenazem olduu bir srada) Filan kii at yakarak bana yardm etmiti. Ben

de ona ayn ekilde karlk vermek istiyorum" dedi. Resûlullah (saiiailahu aleyh,

veseflem) ona hiçbir ey dememiti. Kadn gidip geri geldikten sonra: "Kadnlar

arasndan Ümmü Süleym, Ümmü'l-Alâ', Muâz'n ei binti Ebî Sebre veya Bintu

Ebî Sebre ve Muâz'n ei olmak üzere sözünde duranlar be kiidir" dedi .

6

bn Merdûye'nin bildirdiine göre Câbir b. Abdillah: "...Uygun olan

ilemekte sana kar gelmemek artyla sana biat etmek üzere..."7

1 bn Sa'd (8/11).

3
Mumtehine Sur. 12

3 bn Ebî eybe (3/389), Taberânî (25/59, 60 (136) ve Hâkim (1/383, "sahih") lafz

kendisinindir.

4 bn Sa'd (8/8).

5 Mumtehine Sur. 12
6
Buhârî (1306, 4892, 7215) ve Müslim (937).

7 Mumtehine Sur. 12
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buyruunu açklarken: "Resûlullah (niiaiihu «leyhi vasaiiem), kadnlann biatini kabul

ederken at yakmamalan artn kotu” dedi.

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Dahhâk der ki: Kadnlardan alman

sözler içinde at yakmamalan sözü de vard. Bir kadn: "Ben mutlaka at
yakanm” deyince, Resûlullah (niiaHahu aleyh mehm):

"Eer mutlaka at yakacaksan

yüzünü trmalama, elbiselerini yrtma, saçlarn kazma, belalar için beddua

etme ve kötü sözler söyleme. Ancak doru eyler söyle" buyurdu.

bn Sa'd'n Âsim b. Amr b. Katâde'den bildirdiine göre, Sa'd b. Muâz'n

annesi Kebe binti Râfi', Yezîd b. es-Seken'in kzlan Ümmü Âmir ve Havvâ,

Hz. Peygamber'e (saiiaiiahu atfhi «allem) ilk olarak biat edenlerdir .

1

bn Ebî eybe’nin bildirdiine göre Zeyd b. Elem: "Uygun olan ilemekte

sana kar gelmemek artyla sana biat etmek üzere ..."
1 buyruunu

açklarken: "Burada, yakalann yrtmamalan, yüzlerini trmalamamalan,

saçlann datmamalan ve bela çin beddua etmemeleri kastedilmektedir"

dedi .

3

bn Ebî eybe’nin Hz. Ali'den bildirdiine göre Hz. Peygamber (saiiaiiahu aleyhi

yeseiKTi) at yakmay yasaklamtr.'’

bn Ebî eybe’nin Câbiriden bildirdiine göre Hz. Peygamber (saiiaiiahu alevin

vesellem): "Ben kesinlikle at yakmay yasakladm" buyurmutur .

5

bn Ebî eybe’nin bildirdiine göre a'bî: "At yakan da, onu dinleyen öe

lanetlemitir" dedi .

6

ibn Merdûye'nin bildirdiine göre Ümmü Afif veya binti Afif der ki:

Resûlullah (seiiaiiahu aleyhi veseiiem) kadnlann biatim kabul ettii zaman erkeklerden

sadece mahrem kiilerle konuacamza dair söz ald.”

bn Sa’d ve Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Hasan(- Basrî) der ki: Hz.

Peygamber'in (sailaiiahu aleyhi yasallm) kadnlardan ald sözler arasnda mahrem

olmayan bir erkekle beraber yalnz bir yerde kalmamalan sözü de vard.

Kadn erkee kar iveli bir ekilde konuunca erkein ehvetlenmesine

1 bn Sa'd (8/12).

Mumtehine Sur. 12

3 bn Ebî eybe (3/390).

4 bn Ebî eybe (3/390).

5 bn Ebî eybe (3/390).

6 Ahmcd 18/166(11622).
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sebep olur.

Abdunrezzâk ve bn Cerîr'in bildirdiine göre Katâde: "Uygun olan

ilemekte sana kar gelmemek artyla sana biat etmek üzere ..."

1

buyruunu açklarken: “Burada, kadnlann erkeklerle konumamalan

kastedilmektedir" dedi. Adbunrahman b. Avf: “Biz elerimizi evde brakp

gitmekteyiz ve misafirlerimiz gelmektedir" deyince, Katâde: “Ben bunu

kastetmedim" karln verdi .

1

bnu'l-Münzir ve bn Merdûye’nin bildirdiine göre Ümmü Atiyye der ki:

Hz. Peygamber'in (süiiaiiahu aleyhi veseiiem) kadnlardan ald sözler arasnda mahrem

olmayan bir erkekle beraber yalnz bir yerde kalmamalan sözü de vard.

Erkek kadnla iveli bir ekilde konuunca ehvetlenir.

Abd b. Humeyd ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre krime der ki:

"Mümin kadnlar... uygun olan ilemekte sana kar gelmemek artyla

sana biat etmek üzere geldikleri zaman ..."3 buyruunu açklarken öyle

dedi: “Uygun olan ileyip kar gelmemek, birbirlerine namahrem olan

kadnla erkein bir yerde yalnz kalmamalan ve Cahiliye döneminde olduu

gibi at yakmamalandr. Havle binti Hakim el-Ensârî: “Ya Resûlallah!

Cenazem olduu bir srada filan kii at yakarak bana yardm etmiti. imdi

de onun kardei vefat etmitir. Ben de ona ayn ekilde karlk vermek

istiyorum" dedi. Bunun üzerine Resûlullah (saiiailehu aleyhi veseM ona: "Git ona

karlk ver ve sonra gelip biat et" buyurdu.

bn Cerîr ve bn Merdûye, krime kanalyla bn Abbâs'tan olarak aynsn

bildirir.

iyi Ji l 4-^ UJ ijjjg V IjLsT «*JÎ Iji'l l;

jjâi\ Is jûSü us

“Ey inananlar! Allahn gazabna uram milleti dost

edinmeyin; inkârclann kabirde bulunan kimselerden

ümitlerini kestikleri gibi, onlar da, âhiretten ümitlerini

kesmilerdir." (Mumtehine Sur. 13)

1

Mumtehine Sur. 12

1
Abdurrezzâk (2/289) ve bn Cerîr (22/596, 597).

3 Mumtehine Sur. 12
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bn shâk ve bnu’l-Münzir'in bildirdiine göre bn Abbâs der ki: Abdullah

b. Amr ve Zeyd b. el-Hâris Yahudilerden bir kiiyi dost edinmiti. Bunun

üzerine Yüce Allah: "Ey inananlar! Allah'n gazabna uram milleti dost

edinmeyin; inkarclarn kabirde bulunan kimselerden ümitlerini kestikleri

gibi, onlar da, âhiretten ümitlerini kesmilerdir"
1

âyetini indirdi.

Firyabî, bn Cerîr, bn Ebî Hatim ve Taberânî'nin bildirdiine göre bn

Mes'ûd: "Ey inananlar! Allah'n gazabna uram milleti dost edinmeyin;

inkarclarn kabirde bulunan kimselerden ümitlerini kestikleri gibi, onlar

da, âhiretten umutlarn kesmilerdir
" 2

âyetini açklarken: “Onlar, öldükten

sonra amellerini görüp da ümidini kesen kâfir gibi kyamet gününe ne iman

ederler, ne de onu isterler” dedi .

3

Abd b. Humeyd ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre bn Abbâs:

"...Allah’n gazabna uram milleti dost edinmeyin ..."4 buyruunu

açklarken: “Burada, kabirde bulunan kimselerden ümitlerini kestikleri gibi

âhiret hayrlarndan ümidini kesen inkarclar kastedilmektedir
1
' dedi.

bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Saîd b. Cübeyn "...nkarclarn kabirde

bulunan kimselerden ümitlerini kestikleri gibi ..."5 buyruunu açklarken:

“Burada, ölüp de kabre giren ve âhirette kendisine nelerin hazrlandn

gördükten sonra ümitlerini kesen kâfirler kastedilmektedir” dedi.

Saîd b. Mansûr ve bn Ebî eybe'nin bildirdiine göre Mücâhid ve krime:

"...nkarclarn kabirde bulunan kimselerden ümitlerini kestikleri gibi ..."
6

buyruunu açklarken öyle demilerdir “Kâfirler kabre girdikleri zaman

Allah'n ceza olarak kendilerine neler hazrladn görürler ve Allah'n

rahmetinden ümitlerini keserler."
7

bn Cerîriin bildirdiine göre ibn Abbâs bu âyeti açklarken: “Burada

kâfirlerden ölen kiiler kastedilmektedir. Sa kalanlar onlann tekrar yanlanna

1

Mumtehine Sur. 13
1

Mumtehine Sur. 13

3 Taberânî (9059). Heysemî, Mecmau'z-Zevâid'de (7/147) der ki: "Taberânî bu hadisi

zayf olan hocas Abdurrezzâk b. Muhammed b. Saîd b. Ebî Meryem'den rivayet

etmitir.

4 Mumtehine Sur. 13

5 Mumtehine Sur. 13
6
Mumtehine Sur. 13

7 bn Ebî eybe (13/571, 572).
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döneceinden veya Allah'n onlar tekrar dirilteceinden ümitlerini

kesmilerdir" dedi .

1

Saîd b. Mansûr ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Hasan(- Basrî):

"...nkarclarn kabirde bulunan kimselerden ümitlerini kestikleri gibi ..."
3

buyruunu açklarken: "Burada dirilerin ölülerden ümit kesmesi

kastedilmektedir” dedi.

Abdurrezzâk ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Katâde: "...Allah'n

gazabna uram milleti dost edinmeyin ..." 3 buyruunu açklarken:

"Burada, inkârclann, kabirde bulunan kimselerden ümitlerini kestikleri gibi

âhirette tekrar diriltilmekten ümitlerini kesen Yahudiler kastedilmektedir"

dedi .
4

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Mücâhid: "...Onlar da, âhiretten

umutlarn kesmilerdir"5 buyruunu açklarken: "Amelleri kendilerine

görününce âhiret sevabndan ümitlerini kesen (kâfir)ler kastedilmektedir"

dedi.

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Katâde: "...Inkarclann kabirde

bulunan kimselerden umutlarn kestikleri gibi ..."
6 buyruunu açklarken:

"Kâfirlerden bir kii öldüü zaman geriye kalanlar onunla bulumay ümit

etmez ve kyamet gününe inanmazlar" dedi.

1 bn Cerîr (22/602).
1
Mumtehine Sur. 13

3 Mumtehine Sur. 13
4 Abdurrezzâk (2/298)

5 Mumtehine Sur. 13
6
Mumtehine Sur. 13



SAFF SÛRES
Nehhâs’tn bildirdiine göre bn Abbâs: "Saff Sûresi, Mekke'de indi" dedi.

bnu’d-Durays, bn Merdûye ve Beyhakî'nin bildirdiine göre bn Abbâs:

"Saff Sûresi, Medine'de inmitir" dedi.
2

bn Merdûye'nin bildirdiine göre bn Abbâs: "Havâriyyun Sûresi

Medine’de indi” dedi.

ibn Merdûye'nin bildirdiine göre bnu'z-Zübeyr: "Saff Sûresi, Medine'de

inmitir" dedi.

Nehhâs ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Katâde: "Saff Sûresi,

Medine'de inmitir" dedi.

'i

*
>>>' >i j>j^t j oiiUJJi j u k g*

V U IjJy: ö\ 4)1 liii^ * 0jU: V U ^ Ijlit J^JÜ!

“Göklerdeki ve yerdeki her ey Allah' tespih eder. 0, mutlak

güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. Ey iman edenler!

Yapmayacanz eyleri niçin söylüyorsunuz?

Yapmayacanz eyleri söylemeniz, Allah katnda büyük
gazap gerektiren bir itir." (SaffSur. 1-3)

Ebû Abdillah el-Hâkim’e kraatimle bana öyle bildirdi: Ebû shâk e:-

Tenûhî, Ahmed b. Ebî Tâlib'den, o da Ebu'l-Muneccâ b. el-Lettî’den, o da

Ebu'l-Vakt es-Siczî'den, o da Ebu'l-Hasan ed-Dâvudî'den, o da Ebû

Muhammed es-Serhasî'den, o da Ebû mrân es-Semerkandî'den, o da Ebû

Muhammed ed-Dârimî’nin Müsned'inden, o da Muhammed b. Kesîr'den, o

da Evzaî'den, o da Yahya'dan, o da Ebû Seleme'den, o da Abdullah b.

Selâm'dan bildirir: Resûlullah'n (saiiaiiahu aleyhi vesilem) ashâbndan bir grupla

oturmu müzakere ederken: "Hangi amelin bizi Allah'a daha fazla

1

Nehhâs (sh. 745).

1
bnu'd-Durays (sh. 17) ve Beyhakî, Delâil (7/143).
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yaklatracan bilseydik o ameli ilerdik” dedik. Bunun üzerine Allah:

"Göklerdeki ve yerdeki her ey Allah' tespih eder. O, mutlak güç sahibidir,

hüküm ve hikmet sahibidir. Ey iman edenler! Yapmayacanz eyleri niçin

söylüyorsunuz?"
1

âyetlerini indirdi.

Abdullah b. Selâm: "Resûlullah (saiiallahu aleyhi nstlM bu âyeti bize bu ekilde

okudu” dedi. Ebû Seleme: "bn Selâm bu âyeti bize bu ekilde okudu” dedi.

Yahya: "Ebû Seleme bu âyeti bize okudu” dedi. Evzaî: "Yahya bu âyeti bize

okudu” dedi. Muhammed b. Kesîr: "Evzaî bu âyeti bize okudu” dedi. Dârimî:

“Muhammed b. Kesîr bu âyeti bize okudu" dedi. Semerkandî: “Dârimî bu

âyeti bize okudu” dedi. Serahsî: "Semerkandî bu âyeti bize okudu” dedi.

Dâvudî: “Serhasî bu âyeti bize okudu” dedi. Ebu’l-Vakt: "Dâvudî bu âyeti bize

okudu” dedi. Ebu'l-Muneccâ: "Ebu'l-Vakt bu âyeti bize okudu” dedi. Ahmed

b. EbîTâlib: "Ebu’l-Muneccâ bu âyeti bize okudu” dedi. et-Tenûhî: "Ahmed b.

Ebî Tâlib bu âyeti bize okudu” dedi. Ebû Abdillah el-Hâkim: "et-Tenûhî bu

âyeti bize okudu” dedi.

Ben de (Suyûtî) derim ki: "Ebû Abdillah el-Hâkim bu âyeti bize bu ekilde

okudu. Sahîh ve âlî bir hadistir. Tirmizî bu hadisi Dârimî'den rivayet etmitir ki

bu rivayet bizimkinden iki derece daha âlî'dir.”
2

Ahmed, bn Ebî Hatim ve Hâkim -Buhârî ve Müslim'in artlama göre

sahîh olduunu söylemitir- ve bn Merdûye aynsn bildirir .

3

bnu’l-Münzir müselsel olarak ve uabu'l-mân ile Sünen 'de Beyhakî

müselsel olarak aynsn bildirir.

4

bn Hacer der ki: "Bu hadis rivayet edilen müse/sel hadislerin en

sahîhlerindendir. Ulurv (Âlî hadis) bakmndan ayn derecede rivayet edilmi

müselsel hadisler azdr.”

bnu’l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve bn Merdûye’nin bildirdiine göre ibn

Abbâs der ki: Cihad farz klnmadan önce Müslümanlardan baz kiiler.

"Allah'n bize en iyi amelin ne olduunu bildirmi olmasn ve onunla amel

1

Saff Sur. 1-2

1
Dârimî (2/200) ve Tirmizî (3309).snad sahihtir (Elbânî, Sahîh Sünen et-Tirmizî,

2636).

3 Ahmed 39/205, 206 (23788, 23786) bn Kesîr Tefsîr 'de (8/130) geçtii üzere bn Ebî

Hâtim, bn Hibbân (4594) ve Hâkim (2/69, 229, 486, 487).

4
Beyhakî, uabu’l-mân 84206), Sünen (9/159, 160).
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etmeyi isterdik" dedi. Bunun üzerine Yüce Allah, Peygamberine, üphe

tamadan Allah'a iman etmenin ve imana kar gelip onu kabul etmeyenlere

kar cihad etmenin en iyi ameller olduunu bildirdi. Cihad âyeti indii zaman

müminlerden baz kiiler bundan holanmad ve bu durum onlara ar geldi.

Bu sebeple de Allah: "Ey iman edenler! Yapmayacanz eyleri niçin

söylüyorsunuz?"’ âyetini indirdi.

bn Ebî Hatim ve bn Merdûye’nin krime vastasyla bildirdiine göre bn

Abbâs: "Yapmayacanz eyleri söylemeniz, Allah katnda büyük öfke

gerektiren bir itir
" 2

âyetini açklarken: "Bu âyet özel olarak sava hakknda

inmitir. Kii yapmad halde «Klcmla öyle savatm, öyle vurdum»

diyordu. Bunun üzerine bu âyet indi" dedi.

bn Ebî Hâtim, bn Merdûye ve bn Asâkir'in bildirdiine göre

Abdurrahman b. Sâbit der ki: Abdullah b. Revâha arkadalann elinden tutar

ve: "Gelin, Allah' zikredelim de imanmz artsn. Gelin itaat üzere Allah’

zikredelim, umulur ki Allah da bizi zikreder" derdi. Topluluk zikirde geveyip

zikir kendilerine ar gelince: "Allahm! En çok hangi amelden holandn
bilseydik onunla amel ederdik" dediler. Bunun üzerine Yüce Allah: "Ey iman

edenler! Yapmayacanz eyleri niçin söylüyorsunuz? Yapmayacanz

eyleri söylemeniz, Allah katnda büyük gazap gerektiren bir itir. Dorusu

Allah, kendi urunda, kenetlenmi bir duvar gibi, saf halinde çarpanlar

sever
* 3

âyetlerini indirdi. Abdullah b. Revâha Mu'te savanda idi. Ölecei

gün kavmi arasnda nida ederek: “Ey Rabbine söz veren meclis ahalisi! Siz:

«Allahm! En çok hangi amelden holandn bilseydik onunla amel ederdik»

demitiniz" diye seslendi. Sonra öne çkt ve öldürülünceye kadar savat .

4

Abd b. Humeyd ve bn Cerîriin bildirdiine göre bn Abbâs der ki:

Müminlen "Eer Allah’n en çok sevdii amelin ne olduunu bilseydik onunla

amel ederdik" dediler. Bunun üzerine Yüce Allah: "Dorusu Allah, kendi

urunda, kenetlenmi bir duvar gibi, saf halinde çarpanlar sever
*5

âyetini

ndirerek istemi olduklan eyi onlara haber verdi. Onlar da bundan

holanmaynca, Allah: "Ey iman edenleri Yapmayacanz eyleri niçin

1

Saff Sur. 2
2

Saff Sur. 3

3
Saff Sur. 2-4

4 bn Asâkir (28/90).

5
Saff Sur. 4
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söylüyorsunuz? Yapmayacanz eyleri söylemeniz, Allah katnda büyük

gazap gerektiren bir itir"

1

âyetlerini indirdi.

bn Merdûye'nin bildirdiine göre bn Abbâs der ki: Müminlen “Eer

Allah'n en çok sevdii amelin ne olduunu bilseydik onunla amel ederdik"

dediler. Bunun üzerine Yüce Allah: "Ey iman edenler! Yapmayacanz
eyleri niçin söylüyorsunuz? Yapmayacanz eyleri söylemeniz, Allah

katnda büyük gazap gerektiren bir itir. Dorusu Allah, kendi urunda,

kenetlenmi bir duvar gibi, saf halinde çarpanlar sever"
3
âyetlerini indirdi

ve en çok sevdii amelleri onlara bildirdi.

bn Merdûye'nin bildirdiine göre Ebû Hureyre der ki: Müminlen "Eer

Allah'n en çok sevdii amelin ne olduunu bilseydik!” dediler. Bunun üzerine

Yüce Allah: "Ey inananlar! Sizi can yakc bir azabdan kurtaracak, kazançl

bir yolu size göstereyim mi? Allah'a ve Peygamberine inanrsnz; Allah

yolunda canlarnzla, mallarnzla cihat edersiniz..." 3
âyetlerini indirdi. Onlar

bundan holanmaynca da: "Ey iman edenler! Yapmayacanz eyleri niçin

söylüyorsunuz? Yapmayacanz eyleri söylemeniz, Allah katnda büyük

gazap gerektiren bir itir. Dorusu Allah, kendi urunda, kenetlenmi bir

duvar gibi, saf halinde çarpanlar sever"4
âyetleri indi.

Abd b. Humeyd, bnu’l-Münzir ve bn Asâkiriin bildirdiine göre Mücâhid:

"Ey iman edenler! Yapmayacanz eyleri niçin söylüyorsunuz?

Yapmayacanz eyleri söylemeniz, Allah katnda büyük gazap gerektiren

bir itir. Dorusu Allah, kendi urunda, kenetlenmi bir duvar gibi, saf

halinde çarpanlar sever"5
âyetlerini açklarken öyle dedi: “Bu âyetler,

aralarnda Abdullah b. Revâha’nn da bulunduu Ensâr'dan bir grup hakknda

inmitir. Onlar meclislerinde: “Eer Allah'n en çok sevdii amelin ne

olduunu bilseydik onunla ölünceye kadar amel ederdik" dediler. Bunun

üzerine Allah bu âyeti haklarnda indirdi. bn Revâha: “Ben ölünceye kadar

Allah yolunda tutuklu kalacam" dedi. Sonunda da ehit olarak öldürüldü .

6

1

Saff Sur. 2, 3
2
Saff Sur. 2- 4

3
Saff Sur. 10,11

4
Saff Sur. 2-4

5
Saff Sur. 2-

4

6 bn Asâkir (28/90).
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Mâlik'in Tefsîr de bildirdiine göre Zeyd b. Elem der ki: "Bu âyet,

aralannda Abdullah b. Revâha'nn da bulunduu Ensâr'dan bir grup hakknda

inmitir. Onlar bir mecliste: "Eer Allah’n en çok sevdii amelin ne olduunu

bilseydik onunla ölünceye kadar amel ederdik" dediler. Bunun üzerine Allah

bu âyeti haklannda indirdi. bn Revâha: "Ben ehit olarak ölünceye kadar

Allah yolunda tutuklu kalacam" dedi.

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Mukâtil der ki: Müminler: "Eer Allah'n

en çok sevdii amelin ne olduunu bilseydik onunla amel ederdik" dediler.

Bunun üzerine Yüce Allah en çok sevdii ameli haber vererek: "Dorusu

Allah, kendi urunda, kenetlenmi bir duvar gibi, saf halinde çarpanlar

sever
"

1

âyetini indirdi ve bunu onlara bildirdi. Ancak onlar Uhud gününde

snandlar ve Hz. Peygamber'i (sallaliahu aleyhi vaseilem) brakarak gerisin geri kaçtlar.

Bu olay üzerine de Allah: "Ey iman edenler! Yapmayacanz eyleri niçin

söylüyorsunuz?
01

âyetini indirdi.

Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bnu’l-Münzirîin bildirdiine göre Ebû Sâlh

der ki: Müslümanlan "Bir eyle emrolunsak ve onu yapsak" deyince: "Ey

inananlar! Sizi can yakc bir azabdan kurtaracak, kazançl bir yolu size

göstereyim mi?
03

âyeti indi. Onlar bunda ar davrannca da: "Ey iman

edenler! Yapmayacanz eyleri niçin söylüyorsunuz?"4 âyeti indi .
5

Abdunrezzâk, Abd b. Humeyd ve bnu'l-Münzirîin bildirdiine göre

Katâde: "Ey iman edenler! Yapmayacanz eyleri niçin söylüyorsunuz?"
6

âyetini açklarken: "Bana bildirildiine göre bu âyet cihad hakknda inmitir.

Kii yapmad halde «Savatm ve öyle yaptm» derdi. Bu konuda da Allah

onlara büyük bir öüt verdi" dedi .

7

bn Merdûye'nin bildirdiine göre bn Abbâs der ki: Resûlullah (sallaliahu ate/hi

veseiiem) bir askeri bölüü bir yere gönderir ve geri geldiklerinde yaptklar

eylerden fazlasn anlatarak: “Biz öyle savatk ve öyle yaptk" derlerdi.

Bunun üzerine Yüce Allah bu âyeti indirdi.

1

Saff Sur. 2-4
1
Saff Sur. 2

3
Saff Sur. 10

4
Saff Sur. 2

5 bn Cerîr (22/607).

6
Saff Sur. 2

7 Abdurrezzâk (2/290).
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Abd b. Humeyd ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Meymûn b. Mihrân:

“Kssa anlatan kii gazab beklesin” dedi. Ona: “Allah'n «Ey iman edenler!

Yapmayacanz eyleri niçin söylüyorsunuz? Yapmayacanz eyleri

söylemeniz, Allah katnda büyük gazap gerektiren bir itin»
1 buyruunu

gördün mü? Burada kendi nefsini överek: “Ben öyle öyle hayrl eyler

yaptm diyen kii mi, yoksa kendisinde eksiklik olsa bile iyilii emredip

kötülükten nehyeden kii mi kastedilmektedir?” denilince, o: “kisi için de

gazap vardr” dedi.

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Ebû Hâlid el-Vâlibî der ki: Habbâb'n

yannda oturmutuk ve o sessiz kalmt. Ona: “Bize bir ey anlatmayacak

msn, biz bunun için yannda oturduk” dedik. Bunun üzerine o: “Benden

yapmadm eyleri anlatmam m istiyorsunuz?” dedi.

"Dorusu Allah, kendi urunda, kenetlenmi bir duvar gibi,

saf halinde çarpanlar sever.” (Saff Sur. 4)

bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs:

"...Kenetlenmi bir duvar gibi ..."
1 buyruunu açklarken: “Yerinde sebat

gösterip, birbirlerine yapm gibi, mânâsndadr” dedi .

3

Abd b. Humeyd ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Katâde: "Dorusu

Allah, kendi urunda, kenetlenmi bir duvar gibi, saf halinde çarpanlar

sever
"4

âyetini açklarken öyle dedi: “Bina sahibinin duvarlannn birbirinden

ayr olmasn istemediini görmez misin? Allah da bu ekilde emirlerinin

birbirinden ayr olmasn istemez. Allah müminlere savalarda saf tutturduu

gibi namazda da saf tutturmutur. Allah'n emirlerine tutunun. üphesiz ki o,

ona sanlanlan korur.

bn Merdûye'nin bildirdiine göre Berâ b. Âzib der ki: Namaz için kamet

getirildii zaman Resûlullah (ohfahu aleyh' «mu»*) omuzlarmza ve göüslerimize

dokunarak bizi düzeltir ve: "Eri durmayn ki kalplerinizde ihtilaf olmasn.

'

Saff Sur. 2,

3

J
Saff Sur. 4

3
Talîku't-Ta'lîk'te (4/340) ve el-Feth'le (8/641) geçtii üzere bn Ebî Hatim.

4
Saff Sur. 4
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üphesiz ki, Allah ve melekler ilk saflara rahmet ve istifar ederler.

Omuzlarnz ve ayaklarnz birbirine desin. Zira Allah savata «Kenetlenmi

bir duvar gibi» durmanz sevdii gibi namazda da öyle durmanz sever"

buyururdu .

2

Ahmed, bn Mâce, Abd b. Humeyd, Ebû Ya'la, bn Cerîr ve el-Esmâ ve's-

Sfât'ta Beyhakî'nin Ebû Saîd el-Hudrî'den bildirdiine göre Hz. Peygamber

(saliallahu aleyhi «sellem) öyle buyurmutur: "Üç kii vardr ki, Allah onlara güler:

Namaz için saf tutanlara, sava için saf tutanlara ve gece yans namaza

kalkanlara.

Ü alii r&l 411 Jl yâ t; ^ JB p
Ui .uJ-î (j+iu ja jib 'y <4^1 o?.

4)1 jJ> IjjiLj jljî * ^ li>
1J\ olidL

S i/ jJj ^ llj

"Meryem olu sa: «Ey srailoullan! Dorusu ben, benden
önce gelmi olan Tevrat’ dorulayan, benden sonra gelecek

ve ad Ahmet olacak bir peygamberi müjdeleyen, Allah'n

size gönderilmi bir peygamberiyim» demiti. Ama o elçi,

kendilerine belgelerle geldii zaman: «Bu, apaçk bir

sihirdir» demilerdi... Azlaryla Allah’n nurunu
söndürmek isterler. nkarclar ne kadar istemeseler de,

Allah nurunu, dinini tamamlayacaktr." (Saff Sur. e, s)

bn Merdûye'nin rbâd b. Sâriye’den bildirdiine göre Resûlullah (saliallahu ai-yh

veseiiem): "Ben Ümmul-Kitab'da Allah'n kulu olarak geçmekteyim. Âdem ,sc

daJa çamurun içindeydi. Sonra size bunun tevilini anlatacam. Ben atim

brahim'in duas, sa'nn müjdesi ve annemin rüyasnda ayaklarnn arasndan

am saraylann aydnlatan birn çktn görmesiyim
"
buyurmutur.

4

’ Saff Sur. 4

2
Ebû Dâvud (663). Sahîh hadistir (Bakn: Elbânî, Sahîh Sünen Ebî Dâvud, 618).

3 Ahmed 18/284 (11761), bn Mâce (200), Ebû Ya'la (1004) ve Beyhakî (985). Zayf

hadistir (Bakn: Elbânî, DuîfSünen bn Mâce, 35).

4 Ahmed 28/379, 380 (17150). Muhakkik: "Sahîh liayrihi" demitir.
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bn Merdûye'nin bildirdiine göre Ebû Mûsa der ki: Hz. Peygamber (uUaiiahu

aleyhi vesilem), Câfer b. Ebî Tâlib ile beraber Necâî'nin yanma gitmemizi emretti.

Necâî'nin yanna vardmzda bana: “Seni bana secde etmekten alkoyan

nedir?" diye sordu. Bunun üzerine ona: “Biz sadece Allah’a secde ederiz”

cevabn verdim. O: “Niye ki?” deyince de: “Allah bize elçisini gönderdi. Bu

elçi, sa b. Meryem'in "Ben, benden önce gelmi olan Tevrat' dorulayan,

benden sonra gelecek ve ad Ahmet olacak bir peygamberi

müjdeleyen. ..Peygamberim..."
1

diye müjdeledii elçidir. O, bize sadece

Allah'a ibadet etmemizi ve hiçbir eyi ona ortak komamamz emretti"

karln verdim.

Mâlik, Buhârî, Müslim, Dârimî, Tirmizî ve Nesâî'nin Cübeyr b. Mut'im'den

bildirdiine göre Resûlullah (saiialishu aleyhi vesellem): "Benim isimlerim vardr: Ben

Muhammed'im, ben Ahmed'im, ben Hâir'im ki, insanlar benden sonra

haredilecektir. Ben Mâhi'yim ki, Allah benimle küfrü imha eder. Ben Âkib’im"

buyurmutur. Âkib, kendisinden sonra peygamber olmayan demektir.

2

Tayâlisî ve bn Merdûye'nin Cübeyr b. Mut'im'den bildirdiine göre

Resûlullah (eanaUahu aleyhi veeiiBn): "Ben Muhammed'im, ben Ahmed'im, ben Hâir'im,

ben tövbe Peygamberiyim ve ben sava Peygamberim" buyurmutur.

3

bn Merdûye'nin Ubey b. Ka'b'dan bildirdiine göre Resûlullah (saiiailahu aleyhi

vesellem):
"
Allah'n hiçbir peygamberine verilmeyen bana verildi" buyurdu. Biz:

“Ya Resûlallah! Sana verilen nedir?” diye sorunca: "Korkuyla bana yardm

edildi, yeryüzünün anahtarlar bana verildi, ayn zamanda bana Ahmed ismi

verildi, toprak bana temizlik arac olarak klnd ve ümmetim ümmetler arasnda

en hayrl ümmet klnd" buyurdu.

bnu’l-Münziriin bildirdiine göre bn Cüreyc: "...Ama o elçi, kendilerine

belgelerle geldii zaman..."4 buyruunu açklarken: “Burada Muhammed

(saihiiehu aleyhi vesellem) kastedilmektedir” dedi. "Azlaryla Allah'n nurunu

1

Saff Sur. 6
2
Mâlik (2/1004) Buhârî (3532, 4896), Müslim (2354), Dârimî (2/317, 318), Tirmizî

(2840) ve Nesâî, 5. el-Kübrâ (11590).

3
Tayâlisî (984). Muhakkik: "Sahîh hadistir" demitir.

4
Saff Sur. 6
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söndürmek isterler..."

1

buyruu hakknda ise: “Dilleriyle Allah'n nurunu

söndürmek isterler, mânâsndadr” dedi.

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Mesrûk, Mâide, Saff ve Yûnus

Sûrelerindeki: ifadesini: “>L,” eklinde okurdu.

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Âsim: iIa"
j buyruunu (e if)

harfi olmakszn okumutur. jLi &I3" 3 buyruunuda: “ojy ^
eklinde “JLi” ifadesini tenvin, “e>jy” ifadesini de üstün ile okumutur.

>1 -II
413 5

* çJÎ ü>ü\ 45i b

4)1 aJj-jj 4)Ij.

"Ey inananlar! Sizi can yakc bir azabdan kurtaracak,

kazançl bir yolu size göstereyim mi? Allah'a ve

Peygamberine inanrsnz; Allah yolunda canlarnzla,

mallarnzla cihat edersiniz; bilseniz, bu sizin için en iyi

yoldur." (safT str. 10, l)

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Saîd b. Cübeyr: "Ey inananlar! Sizi can

yakc bir azabdan kurtaracak, kazançl bir yolu size göstereyim mi?"4

âyetini açklarken: “Bu âyet indii zaman Müslümanlar: «Eer bu ticaretin ne

olduunu bilseydik onun yolunda malmz ve ailemizi verirdik» dediler.

Bunun üzerine Yüce Allah onlara bu ticareti göstererek: "Allah'a ve

Peygamberine inanrsnz ..."5 buyurdu.

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Katâde: "Ey inananlar! Sizi can yakc

bir azabdan kurtaracak, kazançl bir yolu size göstereyim mi ?"6 âyetini

açklarken: “Eer Allah bu ticaretin ne olduunu açklam ve göstermi

olmasayd kul, sürekli olarak onu istemek için ne olduunu bilmek

1

Saff Sur. 8
1

Saff Sur. 6

3
Saff Sur. 8

4 Saff Sur. 10

5 Saff Sur. 11

6
Saff Sur. 10
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isteyecekti. Bu sebeple Allah bunu onlara göstererek: "Allah'a ve

Peygamberine inanrsnz; Allah yolunda canlarnzla, mallarnzla cihat

edersiniz; bilseniz, bu sizin için en iyi yoldur"

1

buyurdu.

Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre Âsim bu âyeti: 55l*j J*"
1

eklinde eddesiz olarak okumutur.

l?) ur-rf ^ jUaJ
\y£ \jJ*\ ji&\ I4 b

j ^
8 x >

/

4Ü jUaiÎ (r*

Uj& > «>T 64^1^ &U. j-si^i

"Ey inananlar! Allah'n dîninin yardmalan olun. Nitekim

Meryem olu sa, Havarilere: «Allah'a giden yolda

yardmclarm kimlerdir?» deyince. Havariler: «Allah'n

dininin yardmdan biziz» demilerdi. srailoullannn bir

takm böylece inanm, bir takm da inkâr etmiti; ama
Biz, inananlan dümanlarna kar destekledik de üstün

geldiler." (Saff Sur. 1 4)

Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre Âsim bu âyeti: "i 3Ui1 eklinde

mudâf olarak okumutur.

Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd ve bnu’I-Münzir’in bildirdiine göre

Katâde: "Ey inananlar! Allah'n dininin yardmclar olun ..."4 buyruunu

açklarken öyle dedi: “Allah'a hamdolsun ki, bu gerçeklemitir. Yetmi kii

gelerek Akabe'de kendisine biat ettiler ve Allah dinini üstün klana kadar ona

yardmc oldular ve onu korudular. Semadan bu toplulua daha önce

olmayan bir isim verildi. Bu isim daha önce asla hiç kimseye verilmemitir.

Bize bildirildiine göre içlerinden bir kii: “Bu adama ne üzere biat ettiinizi

biliyor musunuz? Siz buna bütün Araplarla savamak üzere biat etmektesiniz.

Bütün Araplar ya Müslüman olur, ya da onlarla savarsnz” dedi. Yine bize

bildirildiine göre bir kii: “Ey Allah’n Peygamberi! Rabbin ve kendin için bize

1

Saff Sur. 11
2

Saff Sur. 10

3
Saff Sur. 14

4
Saff Sur. 14
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istediin art koy" dedi. Bunun üzerine Hz. Peygamber UaiieHahu deyh ««ie-n):

"Rabbim için, ona ibadet etmeniz ve hiçbir eyi ona ortak komamanz art

kouyorum. Kendim içinse, sizin kendinizi ve çocuklarnz koruduunuz

eylerden beni de korumanz artm kouyorum" buyurdu. Biz de: "Ey Allah’n

Peygamberi! Biz böyle yaparsak mükâfat olarak bize ne vardr?” deyince,

Resûlullah (Hiiaiiahu aleyhi veseiiem):
"
Size dünyada yardm, âhirette ise Cennet vardr"

buyurdu. Onlar sözlerinde durunca Allah da onlar muzaffer kld. Havarilerin

tümü Kurey'tendir. Bunlar, Ebû Bekr, Ömer, Ali, Hamza, Câfer, Ebû Ubeyde

b. el-Cerrâh, Osman b. Maz'ûn, Abdurrahman b. Avf, Sa'd b. Ebî Vakkâs,

Osman b. Affân, Talha b. Abdillah ve Zübeyr b. el-Avvâm'dr." 1

bn shâk ve bn Sa'd'n Abdullah b. Ebî Bekr b. Muhammed b. Amr b.

Hazm'dan bildirdiine göre Resûlullah (saiisHshu aleyhi «selim) kendisini Akabe'de

karlayanlara:
"Aranzdan sa b. Meryem'in kefilleri gibi, kavmine kefil olacak

on iki kii çkarn" buyurdu .

2

bn Sa'd'n Mahmûd b. Lebîd'den bildirdiine göre Resûlullah (srfaiiahu bM'

«sillem) seçmi olduu reislere: "Sizler, sa b. Meryem'in kefilleri gibi

kavimlerinizin kefillerisiniz. Ben de kavmimin kefiliyim " buyurdu. Bunun

üzerine onlar: "Evet" dediler.

3

Abd b. Humeyd ve bnu'l-Münzir’in bildirdiine göre Mücâhid: "...Allah'a

giden yolda yardmclarm kimlerdir ..."4 buyruunu açklarken: "Allah'a

giden yolda benimle gelecek kimlerdir, mânâsndadr" dedi. "...Biz,

inananlar dümanlarna kar destekledik de üstün geldiler
"5 buyruu

hakknda ise: "Burada üstün gelenlerle sa’nn (aieyhmuiam) kavminden kendisiyle

beraber iman eden kiiler kastedilmektedir" dedi.

bn Merdûye'nin bildirdiine göre bn Abbâs: "...Ama biz, inananlar

dümanlarna kar destekledik ..."
6 buyruunu açklarken: "man edenleri

güçlü kldk, mânâsndadr" dedi.

1

Abdurrezzâk (2/290).

2 bn shâk, Sîretu bn Hiâm (1/446) ve bn Sa'd (3/602) lafz kendisinindir.

3 bn Sa'd (3/602).

4
Saff Sur. 14

5
Saff Sur. 14

6
Saff Sur. 14
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Abd b. Humeyd ve bnu’l-Münzir'in bildirdiine göre brâhîm en-Nehaî:

"...Biz, inananlar dümanlarna kar destekledik de üstün geldiler
"

1

buyruunu açklarken öyle dedi: "sa'nn (aleyhisseBm), Allah'n kelimesi ve ruhu

olduunu Muhammed'in(saiBi8huBeyhiv«seiiem) tasdik etmesiyle sa'ya (aieytmseiam) iman

edenlerin hüccetini aça çkardm, mânâsndadr."

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs: "...Ama biz, inananlar

dümanlarna kar destekledik..."' buyruunu açklarken: “Muhammed'e

(»(yahu aleyhi vesefcm) ve ümmetine inananlar dümanlara kar destekledik de bu

gün "...Üstün geldiler
" 3 mânâsndadr" dedi.

1

Saff Sur. 14
2

Saff Sur. 14

3
Saff Sur. 14



CUMA SÛRES
bnu'd-Durays, Nehhâs, ibn Merdûye ve Beyhakî’nin Delâil'öe bildirdiine

göre bn Abbâs: “Cuma Sûresi, Medine'de inmitir" dedi .

1

bn Merdûye'nin bildirdiine göre Abdullah b. ez-Zübeyn “Cuma Sûresi,

Medine'de inmitir" dedi.

bn Ebî eybe, Müslim, Ebû Dâvud, Tirmizî, Nesâî ve bn Mâce'nin

bildirdiine göre Ebû Hureyre: “Resûlullah'n (zsiiaiiahu aleyhi vessiiem) Cuma

namaznda Cuma ve Münâfikûn sûrelerini okuduunu iittim" dedi.
J

bn Ebî eybe, Müslim, Ebû Dâvud, Tirmizî, Nesâî ve bn Mâce'nin bn

Abbâs'tan bildirdiine göre Hz. Peygamber (seiiaiiahu aleyhi veseiiem). Cuma namaznda

Cuma ve Münâfikûn sûrelerini okurdu.*

Beavî'nin Mu 'cem 'inde Ebû nebe el-Havlânî'den bildirdiine göre Hz.

Peygamber (niiaiishu fevt» «jeHot), Cuma günü içinde Cuma ifadesi geçen sûre ile

Münâfikûn sûresini okurdu .
4

bn Merdûye'nin Câbir b. Abdillah ve Ebû Hureyre’den bildirdiine göre

Hz. Peygamber Csaiiaiiahu aievH vcseiiefn) kendilerine Cuma namazn kldnp müminlere

has Cuma Sûresini, münafklan da knamak için Münâfikûn Sûresini okudu.

bn Hibbân ve Beyhakî'nin Sünen 1 de bildirdiine göre Câbir b. Semura der

ki: Resûlullah (saiiaiBhu aleyh* veseiiem), Cuma gecesi akam namaznda Kâfirûn ve hlâs

sûrelerini okurdu. Yine Cuma gecesi yats namaznda ise Cuma ve Münâfikûn

Sûrelerini okurdu .

5

1

bnu'd-Durays (17), Nehhâs (sh. 745) ve Beyhakî (7/143, 144).

1 bn Ebî eybe (2/142), Müslim (7889, Ebû Dâvud (1124), Tirmizî 8519), Nesâî, S. *7-

Kübrâ (1735) ve bn Mâce (1118).

5 bn Ebî eybe (2/142), Müslim (879), Ebû Dâvud (1075), Tirmizî (8520 lafz

kendisinindir), Nesâî (1420), S. el-Kübrâ (1736) ve bn Mâce (821).

4
Bezzâr (3759). Heysemî, Mecmau’z-Zevâid'de (2/191) der ki: "snadnda zayf olan

Ebû Mehdî Saîd b. Sinan bulunmaktadr."
5 bn Hibbân (1841) ve Beyhakî (3/201). bn Hibbân'n muhakkiki: "Senedi zayftr"

demitir.
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Jd>Jl l/ oljUJJl u 4»

"Göklerde ve yerde olanlann hepsi, mülkün sahibi,

eksiklikten münezzeh. Aziz ve Hakim olan Allah tebih
eder." (('uma Sur. )

bnu’l-Münzir, Hâkim ve uabu'l-îmân ’da Beyhakî’nin Atâ b. es-Sâib

kanalyla Meysere'den bildirdiine göre Cuma Sûresinin ilk âyeti olan:

“Göklerde ve yerde olanlarn hepsi, mülkün sahibi, eksiklikten münezzeh,

azz ve bakîm olan Allah' tebih eder*' âyeti, Tevrat'ta yedi yüz âyette

yazldr.

2

* rz? ^ «33 (4-4*43

alij ^ 4U J-i silJi * ^ (4-?

p..lâ«Jl j jxa.l l jS Üllj

"0, ümmîlere, içlerinden, kendilerine âyetlerini okuyan,

onlan temizleyen, onlara kitab ve hikmeti öreten bir

peygamber gönderendir. Hâlbuki onlar, bundan önce apaçk
bir sapklk içinde idiler. (Allah, o peygamberi) onlardan

henüz kendilerine katlmayan bakalarna da göndermitir.

0, mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. Bu,

Allah'n dilediine verdii lütfudur. Allah, büyük lütuf

sahibidir." (Cuma Sur. 2 4)

Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine

göre Katâde: "O, ümmîlere, içlerinden, kendilerine âyetlerini okuyan, onlar

temizleyen, onlara kitab ve hikmeti öreten bir peygamber gönderendir.

Hâlbuki onlar, bundan önce apaçk bir sapklk içinde idiler
*3 âyetini

açklarken: "Bu topluluk okuma yazma bilmeyen ve okuyacak kitaplar

’ Cuma Sur. 1

2

Hâkim (2/487) ve Beyhakî (2505).

3 Cuma Sur. 2
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bulunmayan (indirilmeyen) Araplardan ümmî bir topluluktur. Allah,

Muhammed'i (saiiai^u aleyh veseiiem) onlar hidayete erdirecek bir rahmet olarak

gönderdi” dedi .

1

Buhârî, Müslim, Ebû Dâvud, Nesâî, bnu'l-Münzir ve bn Merdûye'nin bn

Ömer'den bildirdiine göre Hz. Peygamber (saiBishu aleyhi vesellem): "Biz yazmay ve

hesab bilmeyen ümmî bir ümmetiz" buyurmutur.

2

bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Dahhâk: "O, ümmîlere, içlerinden,

kendilerine âyetlerini okuyan, onlar temizleyen, onlara kitab ve hikmeti

öreten bir peygamber gönderendir ..."3 buyruunu açklarken: “Onlara

Kur'ân' okuyan Muhammed'i (saHaiiuhu aleyhi vesellem) gönderdik, mânâsndadr” dedi.

"...Hâlbuki onlar, bundan önce apaçk bir sapklk içinde idiler
"4 buyruu

hakknda ise: “Burada sapklk ifadesi ile irk kastedilmektedir” dedi.

Saîd b. Mansûr, Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî

Hâtim’in bildirdiine göre Mücâhid: "O, ümmîlere, içlerinden, kendilerine

âyetlerini okuyan, onlar temizleyen, onlara kitab ve hikmeti öreten bir

peygamber gönderendir..."5 buyruunu açklarken: “Burada Araplar

kastedilmektedir” dedi. (Allah, o peygamberi) onlardan henüz kendilerine

katlmayan bakalarna da göndermitir..."
6 buyruu hakknda ise: “Burada

da Acemler (Arap olmayanlar) kastedilmektedir” dedi .

7

Saîd b. Mansûr, Buhârî, Müslim, Tirmizî, Nesâî, bn Cerîr, bnu'l-Münzir,

bn Merdûye, Ebû Nuaym ve Delâil 'de Beyhakî'nin bildirdiine göre Ebû

Hureyre der ki: Cuma Sûresi indii zaman biz Hz. Peygamberin Maiiahu »eyh.

vesellem) yannda oturmutuk. Hz. Peygamber (saHaiiahu Bfeyfci vesellem) bu sûreyi bize

okudu ve: "(Allah, o peygamberi) onlardan henüz kendilerine katlmayan

bakalarna da göndermitir ..."
8
âyetine ulanca bir kii: “Ya Resûlallah!

Kendilerine henüz katlmayanlardan kast kimdir?” diye sordu. Bunun üzerine

Resûlullah {saJiaHahu aleyhi veseitm) elini Selmân el-Fârisî'nin bana koyarak: "Can, m

1

Abdurrezzâk (2/291) ve bn Cerîr (22/626).

2
Buhârî (19/13), Müslim (1080), Ebû Dâvud (2319) ve Nesâî (2140).

3 Cuma Sur. 2
4 Cuma Sur. 2
5 Cuma Sur. 2
5 Cuma Sur. 3

7 bn Cerîr (22/626, 627, 629).

g
Cuma Sur. 3
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elinde olana yemin olsun ki, eer iman Süreyya yldznn yannda olsa bile

bunlardan (Farisilerden) baz kimseler onu elde ederdi" buyurdu.
1

Saîd b. Mansûr ve bn Merdûye'nin Kays b. Sa’d b. Ubâde’den bildirdiine

göre Resûlullah Maiiahu aleyhi veseiiem): "Eer iman Süreyya yldznn yannda olsa

bile Farisilerden baz kimseler onu elde ederdi" buyurdu.

Taberânî, bn Merdûye ve Diyâ’nn Sehl b. Sa'd'dan bildirdiine göre

Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi veseiiem): "Benim ashabmn soylarnn soylarnn soyunda

Cennete hesapsz olarak girecek erkekler ve kadnlar vardr" buyurdu ve:

"(Allah, o peygamberi) onlardan henüz kendilerine katlmayan bakalarna

da göndermitir. O, mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir."
2

âyetini okudu.3

Abd b. Humeyd ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Mücâhid: "(Allah, o

peygamberi) onlardan henüz kendilerine katlmayan bakalarna da

göndermitir ...'4 buyruunu açklarken: "Burada sonradan slam'

destekleyen herkes kastedilmektedir" dedi.

Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd ve bnu'l-Münzir’in bildirdiine göre krime:

"(Allah, o peygamberi) onlardan henüz kendilerine katlmayan bakalarna

da göndermitir...'5 buyruunu açklarken: "Burada tabiiler

kastedilmektedir" dedi.
6

bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Dahhâk: "(Allah, o peygamberi)

onlardan henüz kendilerine katlmayan bakalarna da göndermitir...'7

buyruunu açklarken: "Burada Arap olsun Acem olsun kyamet gününe

kadar her Müslüman olup da salih amel ileyen kiiler kastedilmektedir"

dedi.

1

Buhârî (4897), Müslim (2546/231), Tirmizî (3310, 3933), Nesâî, S. el-Kübrâ (8278,

11592), bn Cerîr (22/630), Ebû Nuaym, Ahbâru sbahân (1/2) ve Beyhakî (6/333).

2 Cuma Sur. 3

3 Taberânî (6005). Heysemî, Mecmuu'z-Zevâid 'de (10/408) der ki: "snad ceyyiddh."

4 Cuma Sur. 3
5 Cuma Sur. 3
6
Abdurrezzâk (2/292).

7 Cuma Sur. 3
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bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre bn Abbâs: "Bu, Allah’n dilediine

verdii lütfudur ..."
1 buyruunu açklarken: "Burada lütuf ifadesi ile din

kastedilmektedir” dedi.

jjUb IjLLiî ^ öljjll I ^JJl

f
jü v iiij 4li I^iir jjjî f

jâi jâ

“Tevrat'la yükümlü tutulup da onunla amel etmeyenlerin

durumu, ciltlerle kitap tayan eein durumu gibidir.

Allah'n âyetlerini inkâr eden topluluun hâli ne kötüdür!

Allah, zalimler topluluunu hidayete erdirmez/' (Cuma Sur. 5)

Abd b. Humeyd ve bnu'l-Münzir'in Kelbî vastasyla Ebû Salih'ten

bildirdiine göre bn Abbâs: 'Tevrat'la yükümlü tutulup da onunla amel

etmeyenlerin durumu ../
2 buyruunu açklarken: "Burada Yahudiler

kastedilmektedir” dedi.

bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre bn Cüreyc: Tevrat'la yükümlü tutulup

da onunla amel etmeyenlerin durumu ../3 buyruunu açklarken: "Allah

onlara Tevrat'ta olanlarla amel etmelerini emretti, ama onlar onunla amel

etmediler” dedi.

bnu’l-Münzir’in bildirdiine göre Dahhâk: Tevrat'la yükümlü tutulup da

onunla amel etmeyenlerin durumu, ciltlerle kitap tayan eein durumu

gibidir../4 buyruunu açklarken: "Eek kitaplarda neler olduunu bilmed i

gibi onlann ne olduunu da bilmez. Allah bu ümmete misal vererek: «Eer bu

kitapla amel etmezseniz siz de onlar gibisiniz» buyurmaktadr” dedi.

Abd b. Humeyd ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Mücâhid: "...Kitap

tayan eein durumu gibidir../5 buyruunu açklarken: “Kitaplann içinde

ne olduunu bilmeyen ve anlamayan mânâsndadr” dedi.

1 Cuma Sur. 4
2

Cuma Sur. 5

3 Cuma Sur. 5
4 Cuma Sur. 5

5 Cuma Sur. 5
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Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre Katâde: "...Kitap tayan eein
durumu gibidir ..."

1 buyruunu açklarken: "O (eek), srtnda kitaplar tar

ve üzerinde ne olduunu bilmez, mânâsndadr” dedi.

bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs: "ijüLL"
2

ifadesini açklarken: “Esfâr ifadesi kitaplar mânâsndadr" dedi.

Hatîb, Atâ b. Ebî Rebâh'tan aynsn bildirir.

3

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Dahhâk: ifadesini açklarken:

“Esfâr ifadesi kitaplar mânâsndadr. Kitap Nabetîce, sifr demektir" dedi.

bn Ebî eybe ve Taberânî'nin bn Abbâs'tan bildirdiine göre Resûlullah

(saiiaiiahu aleyhi vesellem): "Cuma günü imam hutbe verirken konuan kii, üzerinde

kitaplar tayan eek gibidir. Ona: «Sus» diyen kiinin de cumas caiz deildir"

buyurmutur.5

Ijliii ^ü jji & k jî pUj j| JU yû tf u ji
* *

ii)lj ^.Jul vLiJi Uj Jüî ÜjU* Vj * ö\ ojJl

Jl ûjM ^^^^ o jî
*

5juJJ Uj SSl^Jlj c-JJ! pJU

"De ki: «Ey Yahudiler! Bütün insanlar bir yana, yalnz
kendinizin Allah’n dostlan olduunuzu iddia ediyorsanz

ve bunda samimi iseniz, ölümü dilesenize!» Ama onlar,

daha evvel yaptklanndan dolay asla Ölümü istemezler.

Allah, zalimleri hakkyla bilir. «Dorusu kendisinden

kaçtnz ölüm mutlaka karnza çkacaktr; sonra;

görüleni de görülmeyeni de bilen Allah'a döndürüleceksiniz,

O size ilediklerinizi haber verecektir» de." (Cuma Sur. e-s)

1 Cuma Sur. 5
2

Cuma Sur. 5

3 Hatîb (9/186, 187).

4 Cuma Sur. 5

5 bn Ebî eybe (2/125) ve Taberânî (12563). Elbânî, es-Silsilelu'd-Da'îfe'de (1760)

hadisin zayf olduunu söylemitir.
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bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre bn Cüreyc: "...Yalnz kendinizin

Allah'n dostlar olduunuzu iddia ediyorsanz ..."

1

buyruunu açklarken:

“Yahudiler: «Biz, Allah'n oullan ve dostlanyz» demekteydi" dedi. "Ama

onlar, daha evvel yaptklarndan dolay asla ölümü istemezler...'" buyruu

hakknda ise öyle dedi: “Onlar Muhammed'in (saiiaiishu aleyhi vaseiiem), Allah’n

peygamberi olduunu bilip gizleyerek: «Biz, Allah’n oullar ve dostlaryz»

dediler."

Abd b. Humeyd ve bnu'l-Münzir’in bildirdiine göre Katâde: "Ama onlar,

daha evvel yaptklarndan dolay asla ölümü istemezler ..."1 buyruunu

açklarken: “Kötü amel, iddetli bir ekilde ölümden çekindirir" dedi.

Abdurrezzâk ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Ma'mer der ki: Katâde:

“...Sonra; görüleni de görülmeyeni de bilen Allah'a döndürüleceksiniz..
"4

buyruunu açklarken: “Allah, Âdem olunu ölümle zelil klmtr" dedi. Ben

ancak Katâde’nin bu sözü Resûlullah’a Maiiahu aleyhi vneiiem) dayandrdn

biliyorum" dedi .

5

& Jl >si* (*>: jt s ijîiT && L*lî t:

öjüiî £jSl \jjij

"Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çar yapld
zaman, hemen Allah'n zikrine koun ve alverii brakn.
Eer bilirseniz bu, sizin için daha hayrldr." (Cuma Sur. 9)

Saîd b. Mansûr ve bn Merdûye'nin bildirdiine göre Ebû Hureyre der ki:

“Ey Allah’n Peygamberi! Bu sûre niye Cuma diye adlandrld?" diye

sorduumda, Resûlullah (saiiatiahu aleyhi veseiiem): "Çünkü babanz Âdem'in çamuru bu

günde topland. Sa'ka (kyamet kopmas) bu gündedir. Dirili bu gündedir. O
günün son üç saatinde bir saat vardr ki, o saatte Allah kendisine dua edim

kiinin duasn kabul eder" buyurdu.

1 Cuma Sur. 6

2 Cuma Sur. 7

5 Cuma Sur. 7
4 Cuma Sur. 8

5 Abdurrezzâk (2/291).
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Saîd b. Mansûr, Abd b. Humeyd, Nesâî, bn Ebî Hâtim, Taberânî ve bn

Merdûye'nin bildirdiine göre Selmân der ki: Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi veseiiem),

bana: "Cuma gününün ne olduunu biliyor musun?" diye sorunca: “Allah ve

Resûlü daha iyi bilir" dedim. Resûlullah (saiiaiishu aleyhi meiiem) bunu bana üç defa

söyledikten sonra öyle buyurdu: “Babanz Âdem bu günde (çamurdan)

toplanmtr. Size Cuma gününden bahsedeyim. Kim bu günde güzel bir ekilde

temizlenir, en güzel elbiselerini giyer, ailesinin güzel kokusundan sürünür

yoksa güzelce suyla temizlenir, sonra mescide gelip oturur ve imam namaz

bitirene kadar susarsa mutlaka bu, kendisinin büyük günahlar dnda iki

Cuma arasndaki dier günahlar için kefaret olur. Ömür boyu bu böyle devam

eder."
1

Ahmed, Müslim, Tirmizî ve bn Merdûye’nin Ebû Hureyre'den bildirdiine

göre Resûlullah (saUsiiahu aisyhi veseiiem): "Üzerine güne doan günlerin en hayrls

Cuma günüdür. Âdem o günde yaratlm, o günde Cennete sokulmu ve o

günde Cennetten çkarlmtr. Kyamet de mutlaka Cuma gününde kopacaktr
"

buyurmutur .

2

bn Ebî eybe, Ahmed, bn Mâce, Azame'de Ebu'-eyh ve bn

Merdûye’nin Ebû Lübâbe b. Abdilmünzir'den bildirdiine göre Resûlullah

(sailallehu aleyhi veselM öyle buyurmutur: "Cuma günü günlerin efendisi ve Allah

katnda günlerin en büyüüdür. Cuma günü Allah katnda kurban bayram ve

Ramazan bayram günlerinden daha büyüktür. Onda u be haslet vardr.

Allah o gün Âdem'i yaratt ve o gün onu yeryüzüne indirdi. Allah o gün

Âdem'i öldürdü. O günde öyle bir saat vardr ki, kul haram olan eyler dnda
dua edip isterse Allah bu kiiye istediini mutlaka verir. Kyamet o günde

kopacaktr. Ne bir melek, ne bir yer, ne bir gök, ne bir rüzgâr, ne bir da, ne de

bir deniz yoktur ki, kyamet o gün kopaca için ondan korkmasn ."3

Ahmed ve bn Merdûye'nin Sa'd b. Ubâde'den bildirdiine göre Ensâridan

bir kii Resûlullah'a (niUUu akyhi «senem) gelip: “Bana Cuma gününde ne hayrlann

olduunu haber ver" dedi. Bunun üzerine Resûlullah (taJisiiahu aleyhi m»iem) öyle

1 Ahmed 39/123, 133 (23718, 23729), Nesâî (1402) ve Taberânî (6092). Sahîh hadistir

(Bakn: Elbânî, Sahîh Sünen en-Nesâî, 1330).
2 Ahmed 15/113, 240, 16/204, 205, 321, 378, 569 (9207, 9409, 10303, 10545, 10645,

10970), Müslim (854) ve Tirmizî (488).

3
tbn Ebî eybe (2/150) Ahmed 24/314, 315 (15548), bn Mâce (1084) ve Ebu'-eyh

(1191). Hasen hadistir (Bakn: Elbânî, Sahîh Sünen tbn Mâce, 888).
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buyurdu: "Onda be haslet vardr. Âdem o gün yaratld ve o gün yeryüzüne

indirildi. Allah o gün Âdem'i öldürdü. O günde öyle bir saat vardr ki, kul kötü

olan eyler ve sla-i rahmi kesme dnda dua edip isterse Allah bu kiiye

istediim mutlaka verir. Kyamet o günde kopacaktr. Ne mukarreb bir melek,

ne bir gök, ne bir yer, ne rüzgâr yoktur ki, mutlaka ondan korkarlar

Ebu'-eyh ve bn Merdûye'nin Ebû Hureyre'den bildirdiine göre Ebu'I-

Kâsm (saiiaiiohu Beyti vesdiem) öyle buyurmutur: "Allah’n sizler için seçmi olduu

yedi gün vardr. Cuma günü Allah'n gökleri ve yeri yaratt yaratklar

hakknda hüküm kld gündür. Cenneti de Cehennemi de o günde yaratmtr.

Kyamet de o gün kopacaktr. Bu sebeple insanlar ve cinler dndaki Allah’n

bütün yaratklar o günden korkmaktadr."

1

bn Merdûye'nin Ka'b el-Ahbâr'dan bildirdiine göre Resûlullah (sBiaiiehu eyhi

mailem): "nsanlara Cuma gününden daha hayrl bir gün verilmemitir. Âdem o

gün yaratld, o gün tövbesi kabul edildi, o gün yeryüzüne indirildi ve o gün

kyamet kopacaktr" buyurmutur.

Hâkim, uabu'l-mân'da Beyhakî ve bn Merdûye'nin Ebû Mûsa el-

E’aTden bildirdiine göre Resûlullah (layiahu aleyh meltem) öyle buyurmutur:

"Allah, kyamet gününde günleri olduu gibi yaratr. Ancak Cuma gününü

sahibine k tutan çiçek gibi yaratr. Sahibine sunulacak gelinin etrafnda

toplanlmas gibi on çevresini sararlar. Cuma onlara k verir ve nda
yürürler. Rengi kar gibi beyaz, kokusu misk gibidir. Kâfur dalarnda

gezinirler. Cuma gününe önem verenler Cennete girene kadar insanlar ve cinler

göz krpmadan taaccüp ederek onlara bakarlar. Bunlara mükâfatn Allah'tan

bekleyen müezzinler dnda hiç kimse katlamaz
."3

bn Ebî eybe'nin Saîd b. el-Müseyyeb'den bildirdiine göre Resûlullah

(sdialiahu aleyhi veseiiam): "Günlerin efendisi Cuma günüdür" buyurmutur.

4

bn Ebî eybe, Ahmed, Ebû Dâvud, Nesâî, bn Mâce, Dârimî, bn Huzeyme,

bn Hibbân, Hâkim, Taberânî ve Beyhakî’nin Evs b. Evs'ten bildirdiine göre

1

Ahmed 37/122 (22457). Muhakkik: "Sahih liayrihi" demitir.
2
Ebu'-eyh, Azamc (886).

3 Hâkim (1/277) ve Beyhakî (3041).

* bn Ebî eybe (2/149).
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Resûlullah (niiaMm aleyhi vesaiiam]: "Günlerinizin en üstünü Cuma günüdür. Âdem o

günde yaratld. Nefha (üfürü) ve Sa'ka o gündedir" buyurmutur .

1

bn Ebî eybe’nin bildirdiine göre Ka’b: "Cuma gününden daha fazîletli

bir gün üzerine güne domad. O gün güne çkt zaman hesaplan ve

azaplar olan insanlar ve cinler dnda herkes korkar" dedi .

2

bn Ebî eybe’nin bildirdiine göre Ka’b(u’l-ahbâr): "Cuma günü insanlar

ve cinler dnda bütün yaratklar korkar. Çünkü o gün iyilik ve kötülüklerin

ikiye katland gündür. Çünkü o günde de kyamet kopacaktr" dedi .

3

bn Ebî eybe'nin bildirdiine göre Ka'b(u'i-ahbâr): "Cuma günü verilen

sadaka ikiye katlanr" dedi .

4

Hatîb’in Târih'te bildirdiine göre bn Ömer der ki: Cibril üzerinde siyah bir

nokta olan aynaya benzer bir eyle Hz. Peygamber’e (saiiBiiahü aleyhi veseiiem) indi. Hz.

Peygamber (sattaiiahu aleyh vEseiiem): "Ey Cibril! Bu nedir?" diye sorduunda, Cibril:

"Bu cumadr" karln verdi .

5

bn Ebî eybe'nin Enes'ten bildirdiine göre Resûlullah (saiiallahu Beyhi vesellem)

öyle buyurmutur: "Cibril üzerinde siyah bir nokta olan aynaya benzer bir

eyle bana geldi. Ona: «Ey Cibril! Bu nedir?» diye sorduumda, Cibril: «Bu

Cumadr» karlm verdi. «Cuma nedir?» dediimde: «Onda size hayrlar

vardr» cevabn verdi. «Onda bize neler vardr?» dediimde ise: «Bu sana ve

senden sonraki kavmine bir bayramdr. Yahudi ve Hristiyanlar senden sonra

olacaklar. (Yani onlarn kutsal günleri seninkinden sonra gelecektir)» dedi.

«Onda bize baka ne vardr?» dediimde: «Onda öyle bir saat vardr ki, kim o

saatte Rabbine hayr ile dua ederse ve o hayr onun için ksmet klnmsa Allah

onu mutlaka kendisine verir. ayet ksmet klnmamsa o istediinden daha

büyüü onun için saklanr. Hakknda takdir edilen bir kötüden ona snrsa
mutlaka ondan daha büyük bir erden onu kurtarr. Ona: «Üzerindeki siyah

nokta nedir?» dediimde ise öyle dedi: «O, Cuma gününün olutuu saattir.

1 bn Ebî eybe (2/149, 516), Ahmed 26/84 (161629, Ebû Dâvud (1047, 1531), Nesâî

(1373), bn Mâce (1636), Dârimî (1/369), bn Huzeyne (1733, 1734), bn Hibbân (9109,

Hâkim (1/278, 4/560), Taberânî (589) ve Beyhakî, uab (3029), Sünen (3/248, 249). Sahih

hadistir (Bakn: Elbânî, Sahih Sünen Ebî Dâvud, 925).

2 bn Ebî eybe (2/149, 150).

3 bn Ebî eybe (2/150).

4 bn Ebî eybe (2/150).

5 Haöb (9/208).



430 -B Cuma Sûresi fi-

O, bizde günlerin efendisidir.» Biz ona kyamet gününde: «Yevmu'l-Mezîd »

diyeceiz. Ona: «Niye ki?» dediimde: «Çünkü Rabbin, Cennette beyaz miskten

bir vadi edinmitir. Cuma günü olduu zaman, Allah lliyyîn'den Kürsüsü

üzerine inecek. Kürsünün etrafm nurdan minberler saracak. Peygambcrhr

gelip o minberlerin üzerinde oturacaklar. Sonra cennet ehli gelip kum ynlar
üstünde oturacaklar. Rableri onlara tecelli edecek ve: "steyin size vereceim"

buyuracaktr. Onlar da Allah'n rzasn isteyince, Allah: "Rzam sizi Cennette

kld. Cömertliim size vacip oldu, isteyin size vereceim» buyuracaktr. Bir

daha Allah'n rzasn isterler ve Allah onlardan raz olup kendilerini buna ahit

klar. Bunun üzerine onlara hiçbir gözün görmedii, hiçbir kulan iitmedii

ve hiç kimsenin düünemeyecei bir ey açlr. Bu durum, Cuma günü halkn

ayrlp dalma zamanna kadar böyle devam edecek. Sonra Allah kürsüsüne

çknca, peygamberler, sddîkler ve ehitler de beraberinde çkacaktr. Odalar

ahalisi de tekrar odalarna dönecekler. Odalar krlmam tek parça inciden veya

krmz yakuttan veya kaplan da, odalan da yeil zebercedden olan evlerdir.

çinde akan nehirleri ve sarkan meyveleri bulunmaktadr. Onlar daha çok

iyiliklere nail olabilmeleri, Allah’ daha çok görebilmeleri için hiçbir eye Cuma

günü kadar ihtiyaç duymayacaktr.
'*

bn Ebî eybe'nin Ebû Hureyre'den bildirdiine göre Resûlullah Mialahu a)syf

vesellem) öyle buyurmutur:
"Cuma gününde öyle bir saat vardr ki, Müslüman

kul o saatte Allah'a dua ederse mutlaka Allah duasn kabul eder."

1

bn Ebî eybe'nin Kesîr b. Abdillah el-Müzenî'den, o babasndan, o da

dedesinden bildirdiine göre Resûlullah UdisHahu abyhî vesellem): “Cuma gününde öyle

bir saat vardr ki, kul o saatte bir ey isterse o istei mutlaka verilir" buyurdu.

“O saat hangi saattir?" diye sorulunca Hz. Peygamber (uUBhu aleyhi veaHam):

"Namaz için kamet getirildii zamandan cemaatin dalma zamanna kadar

olan saattir" buyurdu .
3

bn Ebî eybe'nin bildirdiine göre Hz. Âie: "Cuma günü, Arefe günü

gibidir. Cuma günü rahmet kaplan açlr. Cuma gününde öyle bir saat vardr

ki, kul o saatte Allah'tan bir ey isterse o istei mutlaka verilir" dedi. Ona: "O

1 bn Ebî eybe (2/150, 151).

1 bn Ebî eybe (2/149), Buhârî (935) ve Müslim (852).

3 bn Ebî eybe (2/150) Çok zayf hadistir (Bakn: Elbânî, Da’îfu'l-Câmi', 1890).
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saat hangi saattir?" diye sorulunca: "Müezzinin sabah namaz için ezan

okuduu zamandr" karln verdi.’

bn Ebî eybe'nin baka bir kanalla bildirdiine göre Hz. Âie: "Cuma günü

Arefe günü gibidir. O günde öyle bir saat vardr ki, o saatte rahmet kaplar

açlr" dedi. Ona: "O saat hangi saattir?” diye sorulunca: "Münadinin

(Müezzinin) namaz için ezan okuduu zamandr" karln verdi .

3

bn Ebî eybe'nin Atâ’ vastasyla bildirdiine göre bn Abbâs ve Ebû

Hureyre: "Cuma gününde bahsedilen bu saat, ikindi ile güne batm

arasndaki zamandr" dediler .

3

bn Ebî eybe'nin bildirdiine göre Ebû Bürde der ki: Ben bn Ömer'in

yannda iken kendisine Cuma günündeki bu saat soruldu. Bunun üzerine ben:

"Bu saat, Allah’n Cuma namaz vakti olarak bildirmi olduu zamandr"

dedim. bn Ömer bam okad ve bana bereket duas etti. Çünkü dediimi

beenmiti .

4

bn Ebî eybe'nin bildirdiine göre Ebû Umâme der ki: Cuma günündeki

bu saatin, müezzinin ezan okuma zamannda veya imamn minbere oturma

zamannda veya kamet zamannda olmasn umarm .

5

bn Ebî eybe'nin bildirdiine göre Ebu Burde: "Bu saat imamn minbere

çkma zamandr" dedi .

6

bn Ebî eybe'nin bildirdiine göre Hasan(- Basrî): "Bu saat, günein

batya doru yönelmesi zamandr” dedi.
7

bn Ebî eybe'nin bildirdiine göre a’bî: "Bu saat alveriin haram

klnmas ile helal klnmas arasndaki zamandr" dedi .

8

bn Ebî eybe'nin bildirdiine göre Burde: "Cuma günü dualarn içinde

kabul edildii saat, imamn namaza kalkt andan bitirdii ana kadar olan

zamandr” dedi .

1

1 bn Ebî eybe (2/144).

3 bn Ebî eybe (2/144).

3 bn Ebî eybe (2/143).

4 bn Ebî eybe (2/143).

5 bn Ebî eybe (2/143).

6 bn Ebî eybe (2/143).

7 bn Ebî eybe (2/143, 144).

* bn Ebî eybe (2/144).
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bn Ebî eybe’nin Avf b. Hasira'dan bildirdiine göre Cuma günü arzu

edilen saat imamn minbere çkmas ile namaz bitirmesi arasndaki

zamandr .

2

bn Ebî eybe'nin bildirdiine göre Tavus: “Cuma günü arzu edilen bu saat

ikindiden sonraki zamandr" dedi .

3

bn Ebî eybe'nin bildirdiine göre Mücâhid: “Arzu edilen bu saat

ikindiden sonraki zamandr" dedi .

4

bn Ebî eybe'nin Hilâl b. Yesâf’tan bildirdiine göre Resûlullah (niidiahu aleyhi

millim]: "Cuma gününde öyle bir saat var ki, Müslüman kii o saatte Allah'tan

hayrl bir ey isterse, Allah mutlaka ona istediini verir" buyurdu. Bir kii: “Ya

Resulallah! Ne isteyeceim?" diye sorunca, Resûlullah {mIWWw aleyhi meiiem):

"Allah'tan dünyada ve âhirette afiyette olmay dile" buyurduk

bn Ebî eybe, Ahmed ve Buhârî’nin Selmân'dan bildirdiine göre Hz.

Peygamber (saiiaiiBhu Bisyhi veseDem) öyle buyurmutun "Kii Cuma günü abdest alr,

gücünün yettiince temizlenerek yandan veya evindeki güzel kokudan

sürünür, sonra mescide gidip iki kii arasna girmeden Allah'n kendisine farz

kld namaz klar da, imam konutuu zaman susarsa mutlaka o Cuma ile

gelecek Cuma arasndaki günahlar balanr."6

Abd b. Humeyd ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Sâib b. Yezîd der ki:

Allah'n Kuriân'da Cuma günü namaz için zikretmi olduu çan Resûlullah

(saiiaiiahu aleyh; mailem), Ebû Bekr, Ömer ve Osman'n hilafeti zamannda imam

minbere oturduu zaman yaplrd. Evler uzaklap insanlar çoalnca

(ezandan önce) birinci çan yaplmaya baland. Bundan dolay kimse onu

(halifeyi) ayplamamt. Ancak Mina'da (seferi) namaz tam olarak kld
zaman onu (Osman') aypladlar. Ömer zamannda çandan önce namaz

klardk. Ömer Mescid’e girdii zaman artk namaz klmay brakr ve

konuurduk. Bazen müezzin ezan okurken Ömer kendi tarafndaki kiilere

1 bn Ebî eybe (10/225).

2 bn Ebî eybe (2/143).

3 bn Ebî eybe (2/144).

4 bn Ebî eybe (2/143).

5 bn Ebî eybe (10/207, 208).

6 bn Ebî eybe (2/152), Ahmed 39/113, 114, 129 (23710, 23725) ve Beyhakî (883, 910).
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yaklar ve onlara çardaki ilerini sorard. Müezzin ezan bitirince Ömer

hutbeye balard. Hutbeyi bitirinceye kadar da konuulmazd.

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Mesrûk: "...Cuma günü namaz için

çar yapld zaman ..."
1 buyruunu açklarken: " Burada çar ile artk

vaktin olduu kastedilmektedir" dedi.

Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre Mücâhid: "...Cuma günü namaz için

çar yapld zaman ..."
2 buyruunu açklarken: "Cuma namazna çar

yapmak arttr" dedi.

Ebu' eyh’in el-Ezân 'da bildirdiine göre bn Abbâs der ki: Ezan,

Resûlullah'a (ssiiailehu aleyhi vesellem) farz klnan namaz ile birlikte inmitir. "Ey iman

edenler! Cuma günü namaz için çar yapld zaman, hemen Allah'n

zikrine koun ..."3 buyruu da bunu ifade etmektedir.

Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre bn

îrîn der ki: Medine'ye hicret etmeden ve Cuma âyeti inmeden önce

Medineliler Cuma namaz klmlard. Ensâr: "Yahudilerin belli bir günü var,

her yedi günde bir araya toplanyorlar. Hristiyanlar da ayn ekildedir. Bizim

de bir toplanma günümüz olsun, o günde Allah’ zikredelim ve Allah'a

ükredelim" dediler. Bunun üzerine: "Cumartesi günü Yahudilerin, pazar

günü ise Hristiyanlann günüdür" dediler. Onlarda Arûbe günü toplanmaya

karar verdiler. Onlar Cuma gününe Arûbe günü derdi. Arûbe denilen günde

Es'ad bn Zürâre'nin yannda toplandlar. Es'ad b. Zürâre onlara iki rekat

namaz kldrd ve vaaz verdi. Toplandklan âna da Cuma adn verdiler. Es’ad

b. Zürâre onlara bir koyun kesti, ondan sabah ve akam yemeini yediler.

Saylannn az olmasndan dolay koyun onlara yetti. Bunun üzerine: "Ey iman

edenler! Cuma günü namaz için çar yapld zaman, hemen Allah’n

zikrine koun ve alverii brakn. Eer bilirseniz bu, sizin için daha

hayrldr"4 âyetini indirdi .

5

Dârakutnî'nin bildirdiine göre bn Abbâs der ki: Hz. Peygamber (aaiiaiiahu aleyhi

veseiiem) hicret etmeden önce Cuma namaznn farz olduunu bildirmi, ama

1 Cuma Sur. 9
2
Cuma Sur. 9

3 Cuma Sur. 9
4 Cuma Sur. 9

5 Abdurrezzâk (5144).
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Mekke’de iken bu namaz klamamtr. Bunun üzerine Mus'ab b. Umeyr'e:

"Derim ki: Yahudilerin Zebur'u açk olarak okuduu güne bak. Sizde

kadnlarnz ve çocuklarnz toplayn ve güne zeval vaktine geldii zaman iki

rekat namaz klarak Allah'a yaknlamaya çaln

"

diye bir mektup yazd.

Mus'ab b. Umeyr ilk Cuma namaz kldran kiidir. Hz. Peygamber (saibiiahu aleyhi

«selem), Medine'ye geldii zaman açk olarak öle vakti zeval vaktinde Cuma

namaz kldrd.’

Ebû Dâvud, bn Mâce, bn Hibbân ve Beyhakî'nin Abdurrahman b. Ka'b b.

Mâlik'ten bildirdiine göre babas Cuma çarsn iittii zaman Es'ad b.

Zürâre'ye rahmet gönderirdi. Abdurrahman b. Ka’b b. Mâlik der ki: "Ona: "Ey

Babacm! Her Cuma çansn iittiinde Es'ad b. Zürâre'nin balanmasn
dilediini görüyorum. Bu niye ki?” diye sordum. Bunun üzerine o: "Çünkü o,

beni Beyâda talnda Nakîu’l-Hadimât denilen yerde bize ilk defa cuma

namazn kldrandr” dedi. Ona: "O gün kaç kiiydiniz?” dediimde: "Krk kii

idik” karln verdi.*

Taberânî'nin bildirdiine göre Ebû Mes'ûd el-Ensârî der ki: Muhacirlerden

Medine’ye gelen ilk kii Mus'ab b. Umeyridir. Cuma günü Cuma namaz

kldran ilk kii de odur. O, Hz. Peygamber (sadaiiahu aleyhi vasaiiem) hicret etmeden

önce on iki kiiyle Cuma namaz klmtr.

3

Zübeyr b. Bekkâr’n Ahbâru'l-Medine'de bildirdiine göre bn ihâb der ki:

Resûlullah(saiiaiiahu aleyhi «seiiem) Cuma günü Kubâ'dan bineine binerek yola çkt ve

Benî Sâlim'e urad. Onlarla Cuma namazn kld. Bu mescid vadinin içinde

idi. O Cuma namaz Resûlullah’nttaiiaiiahuaieyhiveseiiem) kld ilk Cuma namazyd.

bn Mâce’nin Câbir'den bildirdiine göre Resûlullah (aaHallohu aleyhi veseiian)

hutbesinde öyle buyurmutur:
"
üphesiz ki, Allah, bu makammda bu yln

bu aynda bu gününde kyamet gününe kadar size Cuma namazm farz kld.

Kim onu hafife alarak veya inkâr ederek terk ederse Allah onun iki yakasn bir

araya getirmesin ve iinde ona bereket vermesin. Bilmi olunuz ki, tövbe

etmedikçe böylesi bir kiinin ne namaz, ne zekât, ne hacc, ne orucu, ne de hiç

1

Talhîs el-Hubeyr ’de (2/56, 57) geçtii üzere Dârakutnî.

* Ebû Dâvud (1069), bn Mâce (1082), bn Hibbân (7013) ve Beyhakî (3/176, 177).

Hasen hadistir (Bakn: Elbânî, Sahîh Sütun Ebî Dâvud, 944).

3 Taberânî M. el-Evsat (6294).
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bir iyilii kabul deildir. Kim de tövbe ederse Allah tövbesini kabul eder."'

bn Ebî eybe, Tayâlisî, Ahmed, Buhârî, Müslim, Nesâî, bn Mâce ve bn

Hibbân'nn bildirdiine göre bn Ömer ve bn Abbâs der ki: Resûlullah Maiiahu

aie>hi veseiim) minberin basamaklannda durup: "Baz kavimler ya Cuma

namazlarn terk etmekten vazgeçerler ya da Allah onlarn kalplerine mühür

vurur ve gafillerden yazlrlar" buyurdu .

2

bn Ebî eybe'nin bildirdiine göre Semure b. Cundub hadisi Resûlullah’a

(sailaiiahu aleyhi vesellem) dayandrarak: "Kim özürsüz olarak Cuma namazn terk ederse

kalbine mühür vurulur" dedi. }

Ahmed ve Hâkim’in bildirdiine göre Ebu Katâde hadisi Resûlullah'a (sallaNahu

aleyhi veaiiem) dayandrarak: "Kim özürsüz olarak üç Cuma namazn terk ederse

kalbine mühür vurulur" dedi .

4

Ahmed, Nesâî, bn Mâce, bn Huzeyme ve Hâkim, Câbir'den aynsn

bildirir.

5

bn Ebî eybe, Ahmed ve bn Hibbân'n Ebu’l-Ca'd ed-Damrî'den

bildirdiine göre Resûlullah (uiiailehu aleyhi yeaiiem):
“Kim özürsüz olarak üç Cuma

namazn terk ederse artk o kimse münafktr" buyurmutur.

6

Ebû Yala ve el-Cum’a da el-Mervezî'nin Muhammed b. Abdirrahman b.

Es’ad b. Zürâre’den, onun da amcasndan bildirdiine göre Hz. Peygamber

(saiisBahu aleyhi vesellem): "Kim özürsüz olarak üç Cuma namazn terk ederse Allah o

kiinin kalbim mühürler ve kalbini münafk kalbi klar" buyurmutur .

7

Ebû Ya’la'nn bn Abbâs’tan bildirdiine göre Cuma namazn ard arda

1

bn Mâce (1081). Zayf hadistir (Bakn: Elbânî, DaîfSünen bn Mâce, 224).
2 bn Ebî eybe (2/154), Tayâlisî (2064, 2858), Ahmed 4/36, 37, 142, 394, 5/214, 215

(2132, 2290, 5560, 3099, 3100), Müslim (865), Nesâî (1369), S. el-Kübrâ 1659), bn Mâce

(794) ve bn Hibbân (2785).

3 bn Ebî eybe (2/154) ve Ebû Dâvud (1053). Zayf hadistir (Balan: Elbânî, DaîfSünen

Ebî Dâvud, 232).

4 Ahmed 37250 (22558) ve Hâkim (2/488). Müsned'in muhakikleri: "Sahîh liayrihi"

demilerdir.
5 Ahmed 22/422 (14559), Nesâî (1368), bn Mâce (1126), bn Huzeyme (1856) ve

Hâkim (1/292). Hasen hadistir (Bakn: Elbânî, Sahîh Sünen bn Mâce, 924).
6 bn Ebî eybe (2/154, Ahmed 24/255 (15498) ve bn Hibbân (258, 2786). Müsned'in

muhakikleri: 'snad hasendir" demilerdir.
7 Ebû Ya'la (7167). Hasen hadistir (Bakn: Elbânî, Da'îfel-Terîb vc't-Tcrtûb. 735).
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zamanlarda üç defa terk eden kimse slam' omuz ard etmi demektir.

1

bn Ebî eybe ve bn Mâce'nin bildirdiine göre Semure, Resûlullah'tn

(uUafahu aleyhi «diem): "Kim Cuma namazn özürsüz olarak terk ederse sadaka olantk

bir dirhem veya yarm ölçek veya bir müd (yiyecek) versin" buyurduunu

nakleder.

2

Ahmed, Târih'te Buhârî ve Taberânî’nin Sa'd b. Ubâde'den bildirdiine

göre Hz. Peygamber (sriMu aleyhi mailem) öyle buyurmutur: “Allah katnda

günlerin efendisi Cuma günüdür. Cuma günü kurban bayram ve Ramazan

bayram günlerinden daha büyüktür. Onda u be haslet vardr. Allah o gün

Âdem'i yaratt ve o gün onu yeryüzüne indirdi. Allah o gün Âdem'i öldürdü. O
günde öyle bir saat vardr ki, kul haram olan eyler dnda dua edip isterse

Allah bu kiiye istediini mutlaka verir. Kyamet de o günde kopacaktr."3

bn Ebî eybe ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Meymûn b. Ebî ebib

der ki: Haccâc zamannda Cuma namazna gitmek istedim. Tam gideceim

srada kendi kendime: "Namaz için nereye gidiyorsun? Bunun arkasnda m
namaz klacaksn?" dedim. Sonra yine: "Gideceim" dedim. Sonra da:

"Gitmeyeceim” diye düündüm. Sonunda gitmeye karar verdiimde

Kabe'nin yannda bir münadinin: “Ey man edenler! Cuma günü namaz için

çar yapld zaman, hemen Allah'n zikrine koun ..."4 dediini iittim .

5

Fedâil'de Ebû Ubeyd, Saîd b. Mansûr, bn Ebî eybe, bnu'l-Münzir ve

Mesâhifte bnu'l-Enbârî'nin bildirdiine göre Haree b. el-Hur der ki: Ömer b.

el-Hattâb bende, üzerinde: "Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çar
yapld zaman, hemen Allah'n zikrine koun ..."

6 yazl olan bir levha

görünce: "Bunu sana kim yazd?" diye sordu. Ona: "Ubey b. Ka’b" cevabn

verince: "Ubey aramzda mensuh olanlar konusunda en iyi hafzmzdr. Sen

1

Ebû Ya'la (2712). Hasen hadistir (Bakn: Elbânî, Da’îfet-Terîb ve't-Tcrhîb, 733).

2 bn Ebî eybe (2/154) ve bn Mâce (1128). Zayf hadistir (Bakn: Elbânî, Daif Sünen

bn Mâce, 233).

3 Ahmed 37/122 (22457), bn Hibbân (4/44) ve Taberârû (5376). Müsned in

muhakikleri: “Sahîh liayrihi'dir ve bu zayf bir isnaddr" demilerdir.
4 Cuma Sur. 9

5 bn Ebî eybe (2/136).

6 Cuma Sur. 9
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bunu: "il jj ijAols” eklinde oku" dedi.'

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre brâhîm(-i Nehaî) der ki: Hz. Ömer'e:

"Ubey bu âyeti: "il J[ lytil

a

"3

eklinde okumaktadr" denilince, Ömer

"Ubey aramzda mensubu en iyi bilendir. O bu âyeti: "il Jj >A*lâ" eklinde

okurdu" dedi.

âfiî el-Ümm'de, Abdurrezzâk, Firyabî, Saîd b. Mansûr, bn Ebî eybe, Abd

b. Humeyd, bn Cerîr, bnu’l-Münzir, bn Ebî Hâtim, Mesâhifte bnu’l-Enbârî

ve Sünen 'de Beyhakî'nin bildirdiine göre bn Ömer: "Ben Ömer'in bu âyeti:

"i jî jj 3^oiâ" eklinden baka bir ekilde okuduunu asla iitmedim"

dedi .

3

Abdurrezzâk ve Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre bn Ömer. "Ömer

vefat edene kadar Cuma Sûresindeki bu âyeti hep: "i $JLalâ" eklinde

okurdu" dedi .

4

Abdurrezzâk, Firyabî, Ebû Ubeyd, Saîd b. Mansûr, bn Ebî eybe, Abd b.

Humeyd, bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bnu'l-Enbârî ve Taberânî'nin deiik

kanallarla bildirdiine göre bn Mes'ûd bu âyeti: "i Jb J| l*JL»li" eklinde

okur ve: "Eer: “yLLls" olsayd elbisem düene kadar koardm" derdi .

5

Abdurrezzâk ve Taberânî'nin bildirdiine göre Katâde der ki: Bu âyet bn

Mes'ûd'un kraatnda: "i jj ^is" eklindedir. Bu da: "JJÜ p&Jtâ jf
b

(=üphesiz sizin çabalannz elbette çeit çeittir) gibidir.

7

Abd b. Humeyd’in Ebu’l-Âliye vastasyla bildirdiine göre Ubey b. Ka’b ve

bn Mes'ûd bu âyeti: "i jj eklinde okurdu.

bnu't-Münzir'in bildirdiine göre Abdullah b. ez-Zübeyr bu âyeti: " Jj l^JLlâ

1

Ebû Ubeyd (sh. 185, 186), Fethu'I-Bâri'de (8/632) geçtii üzere Saîd b. Mansûr, bn
Ebî eybe (2/157), Tefsir el-Kurtubî'de (18/102) geçtii üzere bnu'l-Enbârî.

1 Cuma Sur. 9

3
âfiî (1/196), Abdurrezzâk (2/291, bn Cerîr (22/638), Tefsîr el-Kurtubî’de (18/102)

geçtii üzere bnu'l-Enbârî ve Beyhakî (3/227).

4 Abdurrezzâk (5348).

5 Abdurrezzâk (5349), Ebû Ubeyd, Fedâilu'l-Kur’ân (sh. 186), Fethu'I-Bâri’de (8/642)

geçtii üzere Saîd b. Mansûr, bn Ebî eybe (2/157), bn Cerîr (22/639, 640), Tefsîr el-

Kurtubî’de (18/102) geçtii üzere bnu'l-Enbârî ve Taberânî (9539).
6
Leyi Sur. 4

7 Abdurrezzâk (2/291), Musannef (5346) ve Taberânî (9540).
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41 eklinde okurdu.

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre bn Abbâs: "...Hemen Allah'n zikrine

koun..."’ buyruunu açklarken: “Hemen Allah'n zikrine gidin,

mânâsndadr" dedi.

Saîd b. Mansûr, bn Ebî eybe, Abd b. Humeyd, bnu’l-Münzir ve bn Ebî

Hâtim’in bildirdiine göre Hasan'a: "...Hemen Allah'n zikrine koun ..."
2

buyruunun açklamas sorulunca öyle dedi: “Âyetteki komaktan kast,

cumaya ayaklar üzerinde komak deildir. Çünkü Cuma namazna sakin ve

vakarl bir ekil dnda gitmekten nehyolundular. Buradaki komaktan kast

gönül, niyet ve huu ile komaktr."3

Abd b. Humeyd ve uabu'l-mân’da Beyhakî’nin bildirdiine göre Katâde:

"...Hemen Allah'n zikrine koun ..."4 buyruunu açklarken öyle ded

:

“Buradaki komaktan kast, Allah'n zikrine gönül ve amel ile komaktr. Bu

da cumaya gitmektir. Zira Yüce Allah:
u^li\ Akl £I»"5 (=Çocuk kendisinin

(babasnn) yan sra yürümeye balaynca) buyurmaktadr. Burada da say

ifadesi ile yürümek kastedilmektedir.

6

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Sâbit de ki: Cuma günü Enes b. Mâlik

ile beraber idim. Namaz için çary duyunca, bana: “Kalk namaza gidelim’'

dedi.

Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd ve bnu'l-Münziriin bildirdiine göre Atâ:

"...Hemen Allah'n zikrine koun ..."7 buyruunu açklarken: “Âyetteki koun

ifadesinden kast, yürüyerek gitmektir" dedi .

8

bn Ebî eybe ve bnu'l-Münziriin bildirdiine göre Mücâhid bu âyeti

açklarken: “Âyetteki komak ifadesinden kast, amel etmektir. Ayaklar

üzerinde komak deildir" dedi.

bn Ebî eybe ve Ibnu'l-Münziriin bildirdiine göre Muhammed b. Ka'b:

1

Cuma Sur. 9
2

Cuma Sur. 9
3 bn Ebî eybe (2/157).

4 Cuma Sur. 9

5
Saffât Sur. 102

6
Beyhakî (2966).

7 Cuma Sur. 9
8
Abdurrezzâk (5347).
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"Âyetteki komak ifadesinden kast, amel etmektir” dedi.

Abd b. Humeyd, bn Abbâs'tan ve krime'den aynsn bildirir.

Beyhakî’nin Sünen’ de bildirdiine göre Abdullah b. es-Sâmit der ki: Cuma

günü mescide giderken Ebû Zer ile karlatm. Yürüyüp giderken namaza

çagny duydum ve Allah'n: “M /i j| ^Lls &I0J1 ^ KÜJJ fi}"
1

buyurmu olmasndan dolay daha hzl bir ekilde yürümeye baladm.

Bunun üzerine Ebû Zer beni çekerek: "imdi sa'yde deil miyiz (yürümüyor

muyuz zatin?)” dedi.
2

bn Ebî eybe’nin bildirdiine göre Saîd b. el-Müseyyeb: "...Hemen

Allah'n zikrine koun ..."3 buyruunu açklarken: "Burada zikirden kast,

imamn verecei vaazdr” dedi.

bn Merdûye'nin bn Abbâs'tan bildirdiine göre Resûlullah MbMu stetf

*

vsssiiem) öyle buyurmutur: "Cuma güttü, ilk ezan ile kamet getirilip imamn

namaz bitirmesi arasndaki zamanda ticaret yaplmas haram klnmtr.

Çünkü Allah: «Ey iman edenleri Cuma günü namaz için çar yapld
zaman, hemen Allah'n zikrine koun ve alverii brakn ...»

4

buyurmaktadr."

Abd b. Humeyd'in Muhammed b. Ka'b'dan bildirdiine göre Hz.

Peygamber’in Uaiyahu Bieyh vBsrfem) ashabndan iki kii ticaret etmek üzere beraber

am’a gider gelirdi. Baz zamanlar Cuma günü Resûlullah (saHsiiehu aleyhi veseiiem)

hutbe verirken bu iki kii hutbeyi brakp namaz bitene kadar ticaret yapard.

Bunun üzerine Yüce Allah: "Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çar
yapld zaman, hemen Allah'n zikrine koun ve alverii brakn..."*

âyetini indirdi. Daha önce yapm olduklar ey artk kendileri için haram

olmutu.

Abdurrezzâk, bn Ebî eybe, Abd b. Humeyd ve bnu'l-Münzir'in

bildirdiine göre Zührî der ki: "Alveriin haram klnd ezan vakti, imamn

hutbeye çkaca zaman okunan ezan vaktidir. Ancak imdi alveriin ilk

' Cuma Sur. 9
2
Beyhakî (3/227, 228).

3 Cuma Sur. 9
4 Cuma Sur. 9
5 Cuma Sur. 9
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ezanda braklmas gerektiini düünüyorum .” 1

Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre

Katâde: “Cuma günü namaz için çar yapld zaman artk alveri (namaz

bitene kadar) haram olur” dedi .

2

bn Ebî eybe ve Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Dahhâk: “Cuma günü

güne zeval vaktine geldii zamandan namaz bitimine kadar ticaret

haramdr" dedi .

3

bn Ebî eybe'nin bildirdiine göre Atâ ve Haan bu konuda ayn eyi

söylemilerdir .

4

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Eyyûb der ki: Medine ahalisinin Cuma

günü: “Artk ticaret haramdr” diye çardklan bir zaman vardr. Bu da

imamn hutbeye çk zamandr.

bn Ebî eybe, Abd b. Humeyd ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre

Meymûne b. Mehrân der ki: Medine'de Cuma günü ezan okudunu zaman,

çarlarda: “Artk ticaret haramdr, artk ticaret haramdr” diye çarrlard .

5

Abd b. Humeyd'in Abdurrahman b. el-Kâsm'dan bildirdiine göre Kâsm,

Cuma günü ailesinin yanna girdiinde koku satan birini gördü ve ondan koku

aldlar. Sonra namaza gittiinde imamn hutbede olduunu gördü. Eve geri

dönünce de o alverii bozmalann söyledi.

bn Ebî eybe ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Mücâhid der ki: Kim

zeval vaktinde bir ey satarsa o satt ey geri verilir. Çünkü Yüce Allah,

Cuma günü namaza çarldktan sonra alveri yapmay yasaklamtr.

6

Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre bn

Cüreyc der ki: Atâ’ya: “Cuma günü ilk ezan okunduu zaman alveri gibi

haram olan baka eyleri de biliyor musun?” dediimde Atâ: "lk ezan

okunduu zaman elence, alveri ve dier iler alveri konumundadr. O

srada uyumak, kiinin ailesiyle birlemesi ve nikah kymas da ayndr" dedi.

Ona: “lk ezan okuduunda mescide gitmek vacip mi oluyor?” dediimde:

1

Abdurrezzâk (5224) ve bn Ebî eybe (2/134).

2
Abdurrezzâk (5225).

3 bn Ebî eybe (2/134).

4 bn Ebî eybe (2/134).

5 bn Ebî eybe (2/134).

6 bn Ebî eybe (2/134).
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“Evet” karln verdi. Ona: “Bu: "...Cuma günü namaz için çar yapld
zaman ..."

1

buyruundan dolaymdr?” dediimde ise: “Evet öyledir, kii o

zaman elindeki her eyi braksn ve mescide gitsin” dedi .

1

' * i '

o
(

udil Vj

“Namaz klnnca artk yeryüzüne daln ve Allah'n

lütfundan nasibinizi arayn, Allah' çok zikredin ki

kurtulua eresiniz," (cuma Sur. 10)

Ebû Ubeyd, bnu'l-Münzir, Taberânî ve bn Merdûye'nin bildirdiine göre

Abdullah b. Busr el-Hubrânî der ki: Resûlullah'n (sbiibüsHu aleyhi ycseiiem) ashabndan

Abdullah b. Busr el-Mâzinî'nin Cuma namazn kldktan sonra çarda bir saat

boyunca dolatn, sonra tekrar Mescid'e gelerek diledii kadar namaz

kldn görürdüm. Ona: “Niçin böyle yapmaktasn?” diye sorulunca o:

“Çünkü Peygamberler Efendisinin Mallak aleyh, *seiiem) öyle yaptn gördüm”

dedi ve: "Namaz klnnca artk yeryüzüne daln ve Allah'n lütfundan

nasibinizi arayn ..."3
âyetini okudu .

4

bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Saîd b. Cübeyr: “Cuma namaz bittii

zaman mescidin kapsna çk ve almayacak olsan bile bir eylerin fiyatn sor”

dedi.

bnu'l-Münzir'in Velîd b. Rabâh'tan bildirdiine göre Ebû Hureyre, Cuma

namazn kldrp selam verdikten sonra: "Namaz klnnca artk yeryüzüne

daln ve Allah'n lütfundan nasibinizi arayn ..."5 diye çarr ve insanlar

kaplara dalrd.

bn Ebî eybe'nin bildirdiine göre Mücâhid: "Namaz klnnca artk

1

Cuma Sur. 9
2
Abdurrezzâk (5229).

3 Cuma Sur. 10

4 Mecmuu'z-Zevâid'de (2/194) geçtii üzere Taberânî. Heysem! der ki: "Taberârû bu

hadisi M. el-Kebîr ’de rivayet etmitir. Abdullah el-Hubrânî'yi Yahya el-Kattân ve

çounluk zayf bulmu, ibn Hibbân ise güvenilir biri olduunu söylemitir/'

5 Cuma Sur. 10
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yeryüzüne daln. buyruunu açklarken: “Dilerse öyle yapar, dilerse

yapmaz" dedi.

2

bn Ebî eybe'nin bildirdiine göre Dahhâk: "Namaz klnnca artk

yeryüzüne daln ..." 3 buyruunu açklarken: “Bu, Allah'tan bir ruhsattr. Kii

namazn bitirdikten sonra dilerse çkp gider, dilerse mescidde oturup kalr”

dedi .

4

bn CenVin Enes'ten bildirdiine göre Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi »eseiiem): "Namaz

klnnca artk yeryüzüne daln ve Allah'n lütfundan nasibinizi arayn ..."5

buyruunu açklarken: "Allah'n lütfundan nasibinizi aramak, dünyalk eyler

elde etmek deildir. Burada bir hastay ziyaret etmek, bir cenazede hazr

bulunmak ve Allah rzas için bir kardeini ziyaret etmek (gibi hayrlar)

kastedilmektedir" buyurdu .

6

bn Merdûye'nin bildirdiine göre bn Abbâs: "Namaz klnnca artk

yeryüzüne daln ve Allah'n lütfundan nasibinizi arayn ..."

7

buyruunu

açklarken: "Burada insanlar dünyalk eyler aramakla emrolunmamaktadr.

Allah'n lütfundan nasip aramak, bir hastay ziyaret etmek, bir cenazede hazr

bulunmak ve Allah nzas için bir kardeini ziyaret etmekle emrolunmaktadr"

dedi.

Taberânî’nin Ebû Umâme'den bildirdiine göre Hz. Peygamber (saUfafa ale/hi

veseiiem): "Kim Cuma namazn klar, o günü oruçlu olarak geçirir, yine o günde

bir hastay ziyaret eder, bir cenazede ve bir nikahta hazr bulunursa Cennet ona

vacip olur" buyurmutur.®

1

Cuma Sur. 10
2 bn Ebî eybe (2/157).

3 Cuma Sur. 10

4 bn Ebî eybe (2/157).

5 Cuma Sur. 10
6 bn Cerir (22/644).

7 Cuma Sur. 10
8
Taberânî (7484). Heysemî, Mecmau'z-Zevâid'de (3/200) der ki: " snadnda zayf olan

Muhammed b. Hafs el-Evsânî bulunmaktadr."
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& y* âl u jî U5Û îijSyij Lftdl I^ÂI l}*J jî SjUç Ijîj lîjj

&-m 5j^
"Onlar bir kazanç veya bir elence gördüklerinde, seni

ayakta brakarak oraya yönelirler. «Allah katnda olan,

elenceden de, kazançtan da hayrldr. Allah, nzk
verenlerin en hayrlsdr» de." (Cuma Sur. 1 l)

Satd b. Mansûr, bn Sa'd, bn Ebî eybe, Ahmed, Abd b. Humeyd, Buhârî,

Müslim, Tinmizî, bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Merdûye ve Beyhakî’nin

Sünen ' de deiik kanallarla bildirdiine göre Câbir b. Abdillah der ki: Hz.

Peygamber (saJiaiiahu aleyhi veseiiem) ayakta hutbe verirken Medine'nin kervan geldi.

Aralarnda ben, Ebû Bekr ve Ömer'in de bulunduu on iki kii dnda
Resûlullah'n Maiiahu aleyh. Yeseiiem) bütün ashab kervan karlamaya gitti. Bunun

üzerine Yüce Allah: "Onlar bir kazanç veya bir elence gördüklerinde, seni

ayakta brakarak oraya yönelirler. «Allah katnda olan, elenceden de

kazançtan da hayrldr. Allah, rzk verenlerin en iyisidir» de"

1

âyetini

indirdi.
1

Bezzâr’n bildirdiine göre bn Abbâs der ki: Hz. Peygamber (sellallahu aleyhi

mellem) Cuma günü hutbe verirken ticaret mallann sata çkaran Dhye b.

Halife geldi. Ayakta duran Hz. Peygamber (safahhu aleyhi veseiiam) ve birkaç kii

dnda herkes Mescid'den dan çkt. Bunun üzerine Yüce Allah: "Onlar bir

kazanç veya bir elence gördüklerinde, seni ayakta brakarak oraya

yönelirler. «Allah katnda olan, elenceden de kazançtan da hayrldr.

Allah, rzk verenlerin en iyisidir» de"3
âyetini indirdi.

4

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre bn Abbâs: "Onlar bir kazanç veya bir

1 Cuma Sur. 1

1

1 bn Ebî eybe (2/113), Ahmed 22/256, 23/228 (14356, 14978), Abd b. Humeyd,

Muntehab (1108, 1109), Buhârî (936, 2058, 2064, 4899), Müslim (863), Tirmizî (3311), bn
Cerîr (22/645, 647, 648), Fethu'l-Bân'de (8/423) geçtii üzere bn Merdûye ve Beyhakî

(3/181, 182).

3 Cuma Sur. 11

4
Bezzâr, Kefu'l-Estâr (2273). Heysemî, Mecmau'z-Zevâid'de (7/124) der ki: "Bezzâr bu

hadisi zayf olan hocas Abdullah b. ebîb'den rivayet etmitir."
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elence gördüklerinde, seni ayakta brakarak oraya yönelirler ..."

1

buyruunu açklarken öyle dedi: "Dihye el-Kelbî ticaret mallaryla gelince

yedi kii dnda hepsi mallara bakmak için dar çkt" dedi.

bn Merdûye'nin bildirdiine göre bn Abbâs: "Onlar bir kazanç veya bir

elence gördüklerinde, seni ayakta brakarak oraya yönelirler ..."
1

buyruunu açklarken öyle dedi: "Yiyecek eyler tayan Abdurrahman b.

Avfn kervan gelince cemaat Cuma namazn terk ederek kimisi bir eyler

almak için, kimisi de Dhye’nin ticaret mallann görmek için Resûlullah’ Mallak

aleyhi veeeiiem) minberde ayakta brakarak dan çkt. Yedisi kadn olmak üzere

Mescid'de sadece on iki kii kalmt. Bunun üzerine Resûlullah Mallak aleyhi

vetellem): "Eer hepsi çkm olsayd bu mescid onlarn üzerine atele dolard

"

buyurdu.

bn Merdûye'nin bildirdiine göre Ebû Hureyre der ki: Resûlullah (saiieiiahu aleyhi

«ailem) minberde hutbe verirken Medine’nin kervan geldi. Mescid'de

bulunanlann çou dan çknca, Allah onlarn hakknda: "Onlar bir kazanç

veya bir elence gördüklerinde, seni ayakta brakarak oraya yönelirler ..." 3

buyruunu indirdi.

Ebû Dâvud'un MerâsiVde bildirdiine göre Mukâtil b. Hayyân der ki:

Resûlullah (saiidiahu aleyhi «seiiem) bayram namazlarnda olduu gibi Cuma namazn

da hutbeden önce klard. Bir gün Hz. Peygamber Mallak aleyhi veseiiem) Cuma

namazn klm hutbe veriyordu. Bir kii içeri girip: "Dihye b. Halife ticaret

mallanyla geldi" dedi. Dihye geldii zaman da onu deflerle karlarlard.

Bunun üzerine cemaat dan çkt. Onlar hutbeyi dinlemeyi terk etmekte bir

saknca olmadn sanyordu. Bunun üzerine Yüce Allah: "Onlar bir kazanç

veya bir elence gördüklerinde, seni ayakta brakarak oraya yönelirler ..."4

buyruunu indirdi. Sonra Hz. Peygamber MBiiak aleyhi «seiu) Cuma günü hutbeyi

öne alp namaz hutbeden sonra kld .

5

uabu'l-mân’da Beyhakî'nin bildirdiine göre Mukâtil b. Hayyân der ki:

Hz. Peygamber Miaiiahu aleyhi veseliem) Cuma günü hutbe verirken kii kalkp dar

1

Cuma Sur. 11

2
Cuma Sur. 11

3 Cuma Sur. 11

4 Cuma Sur. 11

5 Ebû Dâvud sh. 94 (11).
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çkard. Dhye el-Kelbî tüccar bir kii idi. O, Müslüman olmadan önce ticaret

mallaryla Medine'ye geldii zaman cemaat mallann görmek ve satn almak

için Mescid'den dan çkard. Yine bir gün Cuma namaz vaktinde Medine'ye

geldi. nsanlar Resûlullah’n (laiUMu aleyhi meltem) yannda Mescid'de idi ve

Resûlullah (saHaiiahu aleyh vraeHen) hutbe vermekteydi. Dhye, Medine'ye girdii

zaman ailesi onu davullar ve elencelerle karladlar. Allah’n zikretmi

olduu elence de buydu. Cemaat Dhye'nin ticaret mallaryla Ahcâru'z-Zeyt

denilen yerde indiini iittiler. Buras Medine çarsnda bir yerdi. Baz sesler

iitince Dhye'nin ticaret mallann ve elenceyi seyretmek için çou
Mescid’den çkp gitti. Resûlullah’ (sailallahu aleyhi vesellem) hutbe verirken birkaç

kiiyle brakmlard. Allah daha iyi bilir, bunu üç defa tekrarladlar. Bize

bildirildiine göre Hz. Peygamber (saiiaiishu Beyh veseiiem) ile Mescid'de kalanlann

says az idi. Bunun üzerine Hz. Peygamber (sailallahu aleyhi veseilem): "Eer bunlar

olmasayd" —Burada Hz. Peygamber (sailallahu aleyhi vesaiiem) ile beraber Mescid'de

kalanlar kastedilmektedir— "gökyüzünden üzerlerine ta yaard" buyurdu.

Sonra: "Allah katnda olan, elenceden de kazançtan da hayrldr. Allah,

rzk verenlerin en yisidir, de
"1 buyruu indi .

2

bn Cerîr, bnu’l-Münzir ve bn Merdûye'nin Câbir b. Abdillah’tan

bildirdiine göre Hz. Peygamber (saMahu aleyhi veseilem) Cuma günü insanlara hutbe

verirdi. Bir düün olduu zaman düün sahipleri oynayp elenceler yapar ve

ark söyleyerek Mescid’in yanndan geçerlerdi. Bathâ denilen yere ticaret

mallan getirildii zaman da Mescid’in yanndan geçerlerdi. Bathâ denilen yer

Bakîu'l-arkad mescidinin yannda idi. Araplar, atlar, develeri, koyunlan ve

ticaret eyalarn topladklan zaman Bathâ denilen yere inerlerdi. Hutbeyi

dinleyen kiiler bunu iittikleri zaman elenceye ve ticarete kalkp, Hz.

Peygamber'i (saiiBiishu aleyhi veseilem) ayakta brakrlard. Bunun üzerine Allah, Hz.

Peygamber'i (saiislishu aleyhi veseilem) bu ekilde brakmalanndan dolay müminleri

knayarak: "Onlar bir kazanç veya bir elence gördüklerinde, seni ayakta

brakarak oraya yönelirler..." buyurdu.

Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre Mücâhid: "Onlar bir kazanç veya bir

elence gördüklerinde, seni ayakta brakarak oraya yönelirler ..."3

buyruunu açklarken: “Baz kiiler ticaret yapmak ve elenmek için (hutbeyi

1 Cuma 5ur. 11

2

Beyhakî (6495)

3 Cuma Sur. 11
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dinlemeyi terk edip) su tadklar hayvanlarnn ve seferden dönenlerin

yanna çkard" dedi.

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Hasan(- Basrî) der ki: Hz. Peygamber

(ssiiailahu aleyhi vessiiem) Cuma günü hutbe verirken Medine'nin kervan geldi. Cemaat

Resûlullah'l (sallallahu aleyhi vesellem) brakp kervana yöneldi. Resûlullah'tn (sallallahu aleyhi

veseiiem) yannda aralarnda Ebû Bekr ve Ömer olmak üzere sadece birkaç kii

kalmt. Bunun üzerine bu âyet indi ve Resûlullah (sallallahu aleyhi vesellem): "Canm

elinde olana yemin olsun ki
,

ger kimse kalmayana kadar sizde onlar takip

etseydiniz ve benimle kimse kalmasayd bu vadi sizi de içine alarak ate olup

akard" buyurdu.

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Katâde der ki: Bize bildirildiine göre

Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) Cuma günü ayaa kalkt ve hutbe verip vaaz

ederek Allah' hatrlatt. O srada: "Kervan geldi!" denildi. Bunun üzerine

kalkp gitmeye baladlar. Sadece birkaç kii kald. Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi

vesellem):
"
Kaç kiisiniz?" diye sordu. Saydklarnda on iki erkek ve bir kadn

kaldn gördüler. Dier Cuma da Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) ayaa kalkt

ve hutbe verip vaaz ederek Allah’ hatrlatt. Yine: "Kervan geldi" denildi.

Yine cemaat kalkp gitmeye balaynca sadece birkaç kii kald. Hz.

Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem): "Kaç kiisiniz?" diye sordu. Saydklannda on iki

erkek ve bir kadn kaldn gördüler. Bunun üzerine Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi

vesellem): "Canm elinde olana yemin olsun ki, eer sonuncunuz birincinizi takip

edip çksayd bu vadi üzerinize ate olarak akard" buyurdu. Bunun üzerine

Yüce Allah: "Onlar bir kazanç veya bir elence gördüklerinde, seni ayakta

brakarak oraya yönelirler. «Allah katnda olan, elenceden de kazançtan

da hayrldr. Allah, rzk verenlerin en iyisidir)) de"' âyetini indirdi.

uabu'l-mân’âa Beyhakî’nin bildirdiine göre Hasan(- Basrî) der ki:

Resûlullah (sallallahu aleyhi vesellem) Cuma günü hutbe verirken bir koyun sürüsü ile

biraz ya getirildi. Sadece birkaç kii kalana kadar herkes çkp gitti. Bunun

üzerine Resûlullah (saiiai&hu aleyhi vesellem): "Eer siz de onlarn ardndan gitseydimz

vadi atelerle yanard" buyurdu.
2

Abd b. Humeyd ve bnu’l-Münzir’in bildirdiine göre Mücâhid: "...Seni

Cuma Sur. 11
1
Beyhakî (3019).
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ayakta brakarak oraya yönelirler buyruunu açklarken: “Burada davul

çalmak kastedilmektedir" dedi.

bn Ebî eybe, bn Mâce, Taberânî ve bn Merdûye'nin bildirdiine göre

bn Mes'ûd’a: “Hz. Peygamber Maiiahu aleyhi meHem) hutbeyi ayakta m, yoksa

oturarak m verirdi?" diye sorulunca: "...Seni ayakta brakarak oraya

yönelirler ..."
2 buyruunu okumuyor musun?" karln verdi .

3

bn Ebî eybe, Ahmed, Müslim, bn Merdûye ve Sünen 'de Beyhakî'nin

bildirdiine göre Abdurrahman b. Ümmi'l-Hakem oturmu vaziyette hutbe

verirken Ka'b b. Ucre mescide girdi ve: “u pislie bakn, Allah: «Seni ayakta

brakarak oraya yönelirler»* buyurmuken, o oturarak hutbe veriyor
1
’ dedi .

5

Ahmed, bn Mâce ve bn Merdûye'nin bildirdiine göre Câbir b. Semure:

“Hz. Peygamber isaiiaHahu aleyhi vBsaiiEm) hutbeyi ayakta iken verirdi" dedi .

6

bn Ebî eybe, Ahmed, Müslim, Ebû Dâvud, Nesâî ve bn Mâce'nin

bildirdiine göre Câbir b. Semure: “Hz. Peygamber (Cuma namaznda) iki

hutbe verir ve iki hutbe arasnda otururdu. Hutbede Kur'ân okuyarak

cemaate hatrlatmalarda bulunurdu" dedi .

7

bn Ebî eybe, Buhârî, Müslim, Tirmizî, Nesâî ve bn Mâce’nin bn

Ömer’den bildirdiine göre Hz. Peygamber (Cuma namaznda) iki hutbe verir

ve ikisi arasnda otururdu .

6

bn Ebî eybe'nin bn Abbâs'tan bildirdiine göre Hz. Peygamber (ululat»

aleyhi meltem) Cuma günü hutbeyi ayakta verir, sonra oturur ve sonra tekrar kalkp

ikinci hutbeyi verirdi .
9

1

Cuma Sur. 11
2

Cuma Sur. 11

3 bn Ebî eybe (2/112, 113), bn Mâce (1108) ve Taberânî (10003). Sahih hadistir

(Bakn: Elbânî, Sahîh Sünen bn Mâce, 909).

* Cuma Sur. 11

5 bn Ebî eybe (2/112), Müslim (864) ve Beyhakî (3/196, 197).

6 Ahmed 34/413 (20818) ve bn Mâce (1105). Sahih hadistir (Bakn: Elbânî, Sahîh Sünen

bn Mâce, 907).

7 bn Ebî eybe (2/112), Ahmed 34/408, 409 (20813), Müslim (862), Ebû Dâvud (1101),

Nesâî (1414) ve bn Mâce (1106).
8 bn Ebî eybe (2/113, 114), Buhârî (920, 928), Müslim (861), Tirrnm (506), Nesâî

(1415) ve bn Mâce (1103).

9 bn Ebî eybe (2/113).
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bn Ebî eybe'nin bildirdiine göre bn Sîrîn'e Hz. Peygamberin (laiiaiiahu aieyh

veseiiem) Cuma günü hutbeyi nasl verdii sorulunca: "...Seni ayakta brakarak

oraya yönelirler ..."

1

buyruunu okudu .

1

bn Ebî eybe’nin bildirdiine göre Amr b. Murra der ki: Ebû Ubeyde'ye

Cuma hutbesi ayakta m, yoksa oturarak m verilir?” diye sorduumda:

"...Seni ayakta brakarak oraya yönelirler ..." 3 buyruunu okudu .

4

bn Ebî eybe'nin bildirdiine göre Tâvûs der ki: Hz. Peygamber (sallellahu aleyhi

vesellem), Ebû Bekr, Ömer ve Osman, Cuma hutbesini ayakta verdiler, ilk olarak

minberde oturarak hutbe veren kii de Muâviye b. Ebî Süfyân'dr .

5

bn Ebî eybe'nin bildirdiine göre Tâvûs: "Cuma günü minberde oturmak

(oturarak hutbe vermek) bidattir” dedi .

6

bn Ebî eybe'nin bildirdiine göre a'bî der ki: Muâviye’nin yalan

çoalp kilo ald zaman Cuma hutbesini oturarak verdi .

7

bn Ebî eybe’nin bildirdiine göre a'bî der ki: Resûlullah (sbHb ibHu aleyhi meiM

Cuma günü minbere çkt zaman cemaate doru döner ve:
"
Allah'n selam

üzerinize olsun" derdi. Sonra Allah'a hamdü sena ederek bir sûre okur ve

otururdu. Sonra tekrar kalkarak hutbeyi verip inerdi. Ebû Bekr ve Ömer de

öyle yapard .

8

bn Ebî eybe'nin bildirdiine göre Câbir b. Semure: “Hz. Peygamber' in

(saiiaiiahu aleyhi vesellem) hutbesi de, namaz da ksa idi” dedi .

9

bn Ebî eybe'nin bildirdiine göre Mekhûl: “Cuma namaz hutbeden

dolay ksaltlmtr” dedi .

10

bn Ebi’d-Dünyâ, Beyhakî uabu'l-mân ’da ve Deylemî'nin bildirdiine

göre Haan el-Basri der ki: Hz. Peygamber’in (saiisiihu aleyhi venfcm) Cuma hutbelerini

1

Cuma Sur. 11

2
ibn Ebî eybe (2/113).

3 Cuma Sur. 1

1

4
îbn Ebî eybe (2/113).

5 bn Ebî eybe (2/112).

6 bn Ebî eybe (2/1 13).

7 bn Ebî eybe (2/113).

8 bn Ebî eybe (2/114).

9 bn Ebî eybe (2/1 14) ve Müslim (866).
10 bn Ebî eybe (2/122).
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örenmek istedim, ama buna gücüm yetmedi. Hz. Peygamberim (saiiaiiehu aleyhi

veseiiem) ashâbndan bir kiiyi tutarak bunu ona sordum. Bunun üzerine o öyle

dedi: Hz. Peygamber (saiiaiiahu aleyhi veseiiem) Cuma hutbesinde öyle buyururdu: "Ey

insanlar! Sizin ilminiz vardr ve ilminize yetiin. Sizin bir sonunuz vardr ve

sonunuza gidin. Mümin iki korku arasndadr. Birisi geçmi ömrü hakkndadr

ki, Allah'n geçmiine dair kendisine ne gibi bir muamele edeceini bilmez.

Dieri ise geri kalan ömrüne dairdir ki, burada da Allah'n kendisi hakknda ne

gibi bir hüküm vereceini bilmez. Kul kendisinden kendisi için, dünyasndan

âhireti için, hayatndan ölümü için, gençliinden ihtiyarl için ve shhatte

iken hastal için azk alstn. Çünkü dünya sizin için, siz âhiret için

yaratlmsnz. Canm elinde olana yemin olsun ki; öldükten sonra

mazeretlerin kabul edilmeyecei gibi, dünyadan sonra da cennet veya cehennem

olmak üzere iki yer vardr. Allah'tan benim ve sizin balanmanz
diliyorum.

Beyhakî'nin el-Esmâ ve's-SfâVtB bildirdiine göre bn ihâb der ki: Bana

bildirildiine göre Resûlullah (»iaiiahu aleyhi veseiiem) hutbe verdii zaman öyle

buyururdu: "Her gelecek ey yakndr. Gelecek olan eyde uzak deildir. Allah,

kiinin acele etmesinden dolay bir eyde acele etmez. Allah dilemedikçe insanlar

dileyemez. Allah bir ey, kul baka bir ey ister. nsanlar istemese de Allah'n

diledii olur. Allah'n yaklatrdm kimse uzaklatramaz. Uzaklatrdn da

kimse yaklatramaz. Her ey de ancak Allah'n izniyledir."
2

1 bn Ebi'd-Dünyâ, Kasru'l-Emel (90), Beyhakî (10581) ve Deylemî (8178).
2
Beyhakî (346). Hadisin Muhakkikleri: "Hadisin isnad sahihtir. Ancak hadis

mürseldir" demilerdir.



MÜNÂFKÛN SÛRES
bnu'd-Durays, Nehhâs, bn Merdûye ve DelâiVde Beyhakî'nin bildirdiine

göre bn Abbâs: “Münâfikûn Sûresi, Medine’de inmitir" dedi.'

bn Merdûye, bnü'z-Zübeyr’den aynsn bildirir.

Saîd b. Mansûr ve Taberânî’nin M. el-Evsat 'ta hasen bir isnâdla

bildirdiine göre Ebû Hureyre der ki: Resûlullah Mallahu aleyhi vesellem) Curna

namaznda Cuma Sûresini okuyup onunla müminleri tevik eder ve ikinci

rekatta Münâfikûn Sûresini okuyup onunla münafklar korkuturdu .

2

Bezzâr ve Taberânî’nin Ebû nebe el-Havlânî’den bildirdiine göre Hz.

Peygamber (sallaiiahu aleyhi vesellem) Cuma namaznda Cuma Sûresini ve içinde

münafklarn zikredildii sûreyi okurdu .

3

{Jju û\j k J140 Iyu b

il

"Münafklar sana gelince: «Senin üphesiz Allah'n

Peygamberi olduuna ehadet ederiz»» derler. Allah, senin

kendisinin peygamberi olduunu bilir; bunun yannda
Allah, ikiyüzlülerin yalanc olduklarn da bilir."

(Münâfikûn Sur. l)

bn Sa’d, Ahmed, Abd b. Humeyd, Buhârî, Müslim, Tirmizî, Nesâî, bn

Cerîr, bnu’l-Münzir, Taberânî ve bn Merdûye'nin bildirdiine göre Zeyd b.

Erkam der ki: Resûlullah (sallaiiahu aleyhi vesilem) ile beraber bir sefere çktk ve halk

ktlk içindeydi. Abdullah b. Ubey dostlarna: “Resûlullah’n (sallaiiahu aleyhi veseiem)

yannda bulunanlara bir ey vermeyin de dalp gitsinler. Medine ye

dönersek, üstün ve erefli olanlar, aalk alçaklar oradan çkaracaktr"

dedi. Ben, Hz. Peygamber'e (sallaiiahu aleyhi vesellem) gelerek bu durumu kendisine

haber verdim. Resûlullah (sallaiiahu aleyhi vesellem), Abdullah b. Ubey’i çarp bu

' bnu'd-Durays (sh. 1 7), Nehhâs (sh. 745) ve Beyhakî (7/143).

2

Taberânî (9279) ve Müslim (877).

3 Bezzâr (3759) ve Mec'ma’da (2/191) geçtii üzere Taberânî. Heysemî: "snadnda

zayf olan Saîd b. Sinan bulunmaktadr" dedi.
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durumu sordu. O, öyle demediine dair iddetle yemin etti. Halk ta: “Zeyd,

Resûlullah'a (saiiaiiahu aleyhi veseiiem) yalan söyledi” deyince içime büyük bir üzüntü

dütü. Bunun üzerine Allah beni tasdik ederek: "Münafklar sana gelince ..."
1

âyetini indirdi. Hz. Peygamber (saiiairahu aleyhi vesellem) onlara ba dilemek için

yanna çarm ve "Onlar sanki duvara dayanm kütükler gibi ..."
2 balarn

çevirmiti. Zira onlar en güzel adamlard .

3

Ibn Sa’d, Abd b. Humeyd, Tirmizî, bnu’l-Münzir, Taberânî, Hâkim, bn

Merdûye, DelâiVde Beyhakî ve bn Asâkir'in bildirdiine göre Zeyd b. Erkam

der ki: Resûlullah (seiBiahu aleyhi vaseiiem) ile birlikte savaa çkmtk ve aramzda

bedevilerde bulunmaktayd. Suya hzla giderdik ve bedeviler suya bizden

önce yetiirdi. Bedevilerden de suya arkadalarndan önce yetien kii

havuzu doldurarak etrafn talarla çevirip üzerine deriden bir yayg atar ve

arkadalar gelinceye kadar beklerdi. Ensâr'dan bir kii bedevinin yanna

gelerek su içmesi için devesinin yularn brakt. Fakat bedevi onun devesini

sulamasna izin vermedi. Bunun üzerine o da talar kaldrp suyu aktt. Bu

durum karsnda bedevi bir odunla Ensarî’nin bana vurdu ve onu yaralad.

Ensarî münafklarn ba olan Abdullah b. Ubey’in yanna geldi ve durumu

kendisine anlatt. Ensarî de Abdullah b. Ubey’in adamlanndand. Abdullah b.

Ubey kzarak: "Resûlullah'n (sBiiaiiehu aleyhi veseiiem) yannda bulunanlara bir ey
vermeyin de dalp gitsinler” dedi. Abdullah b. Ubey burada Resûlullah’n

(sallaiiahu aleyhi veseiiem) yanndakilerle bedevileri kastetmekteydi.

Bedeviler yemek vakti Resûlullah'n (sallaiiahu aleyhi vesellem) yanna gelirlerdi.

Abdullah b. Ubey: "Onlar Muhammed'in yanndan gidince Muhammed’e

yemei götürün. Kendisi ve yanndakiler yesin” dedi. Sonra da arkadalarna:

"Eer Medine’ye dönersek, üstün ve erefli olanlar, aalk alçaklar oradan

çkaracaktr” dedi. Ben amcamn bineinin terkisine binmi idim ve onun

dediini iittim. Biz onun daylarndan idik. Durumu amcama haber verince

amcam da bunu Resûlullah'a (sallaiiahu aleyhi vesellem) bildirdi. Hz. Peygamber (sallaiiahu aleyhi

vesellem) durumu örenmek için Abdullah b. Ubey’e haber gönderdi ve Abdullah

1

Münâfikûn Sur. 1

2

Münâfikûn Sur. 4

3 bn Sa'd (2/65), Ahmed 31/36, 50, 51, 82, 83 (19285, 19285- 10297, 19333, 19334), Abd
b. Humeyd, Muntehab (262), Buhârî (4902, 4903), Müslim ( 2772), Tirmizî (3314), Nesâî, S.

el-Kübrâ (11594, 11597, 11598), bn Cerîr (22/655, 656), Taberânî (5050) ve etTalîku'te

(4/341, 342) geçtii üzere bn Merdûye.
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b. Ubey iddetle yemin ederek böyle bir ey demediini söyledi. Resûlullah

(uHafahu «leyh vmHem) ona inanm beni de tekzip etmiti. Amcam geri gelerek:

"Niye öyle yaptn ki, Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi «»lem) sana kzd ve seni yalanlad.

Müslümanlar da seni yalanlad" dedi. Üzerime hiç kimsenin üzerine

çökmeyen bir sknt çökmütü.

Ben yolculukta iken skntdan dolay bam sallyordum. Resûlullah (saiiaiahu

aleyh* vaseiiem) yanma gelip kulam ovuturdu ve yüzüme güldü. Ebedi olarak

dünyada kalmak veya dünyann bana verilmesi beni o kadar sevindirmezdi.

Sonra Ebû Bekr yanma yetiti ve: "Resûlullah (saiiaiiBhu aleyhi vaseiiem) sana ne dedi?"

diye sordu. Ben: "Hiçbir ey demedi, ancak kulam ovuturup yüzüme

güldü" karln verince: "Müjdeler olsun sana” dedi. Sonra Ömer yanma

yetiti. Ona da Ebû Bekrie demi olduumun aynsn söyledim.

Sabahladmz zaman Resûlullah (sayiatu aleyhi vaseiiem), Münâfikûn Sûresini:

"Münafklar sana gelince: «Senin üphesiz Allah'n Peygamberi olduuna

ehadet ederiz» derler. Allah, senin kendisinin peygamberi olduunu bilir;

bunun yannda Allah, ikiyüzlülerin yalanc olduklarn da bilir. ..Onlar:

Andolsun, Eer Medine'ye dönersek, üstün ve erefli olanlar, aalk
alçaklar oradan çkaracaktr ..."

1

âyetine kadar okudu.
3

bnu'l-Münzir, Taberânî ve bn Merdûye’nin bildirdiine göre Zeyd b.

Erkam der ki: Abdullah b. Ubey: "Resûlullah'tn (saiisiiahu Bieyhi «ailemi yannda

bulunanlara bir ey vermeyin de dalp gitsinler" ve: "Eer Medine’ye

dönersek, üstün ve erefli olanlar, aalk alçaklan oradan çkaracaktr"

deyince onu iitmitim. Bunun üzerine Hz. Peygamber'eMaiiah aleyhi vBsaiiam) gidip

durumu kendisine bildirdim. Ensâridan baz kiiler beni knamt. Abdullah b.

Ubey de gelip öyle bir ey söylemediine dair yemin etti. Ben de yerime geri

dönüp yattm. Sonra Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi vesellem) yanma gelerek: "Allah seni

tasdik edip mazur gördü " buyurdu ve: "Bunlar: «Allah’n Peygamberinin

yannda bulunanlara bir ey vermeyin de dalp gitsinler» diyen

kimselerdir. Oysa göklerin ve yerin hâzineleri Allah'ndr, ama ikiyüzlüler

bu gerçei anlamazlar. Onlar, «Andolsun, Eer Medine'ye dönersek, üstün

ve erefli olanlar, aalk alçaklar oradan çkaracaktr» diyorlard. Hâlbuki

1

Münâfikûn Sur. 1- 8
1
Tirmizî (3313, “sahih"), Taberânî (5041), Hâkim (2/488, 489, “sahih"), Beyhaki (4/54,

55) ve bn Asâkir (19/269, 270, 55/131). Hasen hadistir (Bakn. Elbânî, Sahih Sünen et-

Tirmizî, 2640).
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asl üstünlük, ancak Allah'n, Peygamberinin ve mü'minlerindir. Fakat

münafklar (bunu) bilmezler
" 1

âyetleri indi .

2

Taberânî’nin bildirdiine göre Zeyd b. Erkam der ki: Hz. Peygamber'e

(sBiaihhu aleyhi vesellem) gidip durumu haber verdim. Abdullah b. Ubey de gelip öyle

bir ey söylemediine dair yemin etti. Bunun üzerine baz kiiler: “Ya

Resûlallah! O yalan haberle geldi" demeye balad. Allah: "Bunlar: «Allah'n

Peygamberinin yannda bulunanlara bir ey vermeyin de dalp gitsinler»

diyen kimselerdir. Oysa göklerin ve yerin hâzineleri Allah'ndr, ama

ikiyüzlüler bu gerçei anlamazlar"3 âyetini indirene kadar, beni görürler de:

“Bu yalan söyleyen kiidir" derler korkusuyla evimde oturup kaldm .

4

Taberânî’nin bildirdiine göre Zeyd b. Erkam der ki: Abdullah b. Ubey ile

birlikte oturmutum. Resûlullah (sallailahu aleyhi vesellem) ashâbndan birkaç kiiyle

oradan geçince Abdullah b. Ubey: “Eer Medine’ye dönersek, üstün ve

erefli olanlar, aalk alçaklan oradan çkaracaktr" dedi. Bunun üzerine ben

de Sa’d b. Ubâde’ye giderek durumu haber verdim. O da Resûlullah’a (sallailahu

aleyhi vesellem) giderek durumu kendisine bildirdi. Resûlullah Csailaiiahu aleyhi vesellem) bunu

örenmek için Abdullah b. Ubey’e haber gönderdi ve Abdullah b. Ubey Allah

adna yemin ederek böyle bir ey demediini söyledi. Resûlullah ta (sallailahu aleyhi

vesellem), Sa’d b. Ubâde’ye bakmaya balaynca, Sa’d: “Ya Resûlallah! Bunu bana

Zeyd b. Erkam haber verdi" dedi. Sa’d gelip beni elimden tutarak Abdullah b.

Ubey’e götürdü ve: “Bana bunu anlatan ite budur" dedi. Abdullah b. Ubey

de beni azarlad. Bunun üzerine ben Resûlullah’n (sallailahu aleyhi vesellem) yanna

gittim ve alayarak: “Nuru üzerine indirene yemin olsun ki, o öyle bir ey
söyledi” dedim. Hz. Peygamber (sallailahu aleyhi vesellem) bir tarafa çekildi ve Allah,

Münâfikûn Sûresini indirdi .

5

bn Merdûye'nin bildirdiine göre bn Abbâs: “Allah’n onlar münâfklar

diye adlandrmas, içlerindeki irki gizleyip mümin görünmeye

çalmalarndandr" dedi.

1

Münâfikûn Sur. 7, 8
2
Taberânî (5003, 5082).

3 Münâfikûn Sur. 7
4 Taberânî (4979).

5 Taberânî (5073). Heysemî, Mecmau'z Zevâid'de (7/125) der ki: "Muhammed b. Sa'd

b. Ebî Meryem zayf biridir."
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'Yeminlerini kalkan yaptlar da insanlan Allah'n yolundan

çevirdiler. Gerçekten onlarn yaptktan ey ne kötüdür! Bu,

onlarn önce iman edip sonra inkâr etmeleri, bu yüzden de

kalplerine mühür vurulmas sebebiyledir. Artk onlar

anlamazlar. Onlan gördüün zaman bedenî yaplan houna
gider; konumaya balarlarsa, sözlerine kulak verirsin.

Onlar sanki duvara dayanm kütükler gibidir. Her haykr
aleyhlerine sanrlar. Asl düman kendileridir. Onlardan

saknp tetik üzere olun. Allah, onlan gebertip kahretsin;

nereden nasl çevriliyorlar?!" (Münafikûn Sar. 2- 4)

bnu’l-Münzir'in bildirdiine göre bn Abbâs: "Yeminlerini kalkan

yaptlar ..."
1 buyruunu açklarken: “Burada biz sizdeniz diyerek yemin

etmeleri kastedilmektedir. Öldürülmeye ve savaa kar yeminlerini kalkan

olarak kullandlar” dedi.

Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bnu'l-Münzir’in bildirdiine göre Mücâhid:

"Yeminlerini kalkan yaptlar..."
1 buyruunu açklarken: “Yeminlerini kalkan

olarak kullandlar, mânâsndadr” dedi .

3

Abd b. Humeyd ve bnu'l-Münzir’in bildirdiine göre Katâde: "Yeminlerini

kalkan yaptlar ..."4 buyruunu açklarken: "Onlar kanlannn dökülmesini

engellemek ve mallann korumak için yeminlerini kalkan olarak kullandlar”

dedi.

bnu'l-Münzir'in bn Abbâs'tan bildirdiine göre Hz. Peygamber (saiiadahu «icyhi

vesellem) bir sefere çkt zaman her zengin müminin yannda yemeini ve

1

Münâfikûn Sur. 2

1 Münâfikûn Sur. 2

3 Fethu'l-Bâr 'dc (8/646) geçtii ü/ere Abd b. Humeyd vc bn Cerir (22/650, 651).

4 Münâfikûn Sur. 2
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suyunu tayan fakir bir kii bulunurdu. Bir suyun yanna yaklatklar zaman

fakirler önde gider ve sahiplerine su verirlerdi. Abdullah b. Ubey’in adamlar

suya önce yetimi ve müminleri su almaktan engellemiti. Müminler onlar

kuatnca Abdullah b. Ubey geldi ve dostlarnn haline bakarak: “Vallahi!

Medine'ye dönersek, üstün ve erefli olanlar, aalk alçaklar oradan

çkaracaktr. Onlarla alveri etmeyin ve kendilerine bir ey satmayn" dedi.

Zeyd b. Erkam, Abdullah b. Ubey’in: “Medine'ye dönersek... ve Resûlullah’n

(saiiaiiahu aleyhi vesellem) yannda bulunanlara bir ey vermeyin..." dediini iitince

bunu amcasna haber verdi. Amcas da Hz. Peygamber'e (sailailahu aleyh vesellem)

haber verdi.

Resûlullah (sailailahu aleyhi vesellem) Ubey ve dostlarna gelmeleri için haber

gönderdi. O, Hz. Peygamber'e (sailailahu aleyhi vesellem) doru gelirken, Resûlullah

(sailailahu aleyhi vesellem), Ubey’in eklinden ve güzelliinden dolay armt. "Onlar

gördüün zaman bedenî yaplar houna gider; konumaya balarlarsa,

sözlerine kulak verirsin. Onlar sanki duvara dayanm kütükler gibidir..."
1

buyruu da bunu ifade etmektedir. Hz. Peygamber (sailailahu aleyhi vesellem) âyette

zikredilen kiinin bu kii olduunu anlamt. Ona dedikleri söylenince bn

Ubey öyle bir ey söylemediine dair yemin etti. "Yeminlerini kalkan

yaptlar..."
2 buyruu da bunu ifade etmektedir. Onlar: “Senin üphesiz

Allah'n Peygamberi olduuna ehadet ederiz" dediler. "Münafklar sana

gelince: «Senin üphesiz Allah'n Peygamberi olduuna ehadet ederiz»

derler"3 buyruu da bunu ifade etmektedir. Allah'n münafklar hakknda

indirmi olduu her eyle Abdullah b. Ubey'i kastetmektedir.

Abd b. Humeyd ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Katâde: "Bu, onlarn

önce iman edip sonra inkâr etmeleri, bu yüzden de kalplerine mühür

vurulmas sebebiyledir..."
4 buyruunu açklarken: “Onlar dilleriyle Allah'tan

baka ilah olmadn ve Muhammed’in (sailailahu aleyhi vesellem) Resûlü olduunu ikrar

ederken kalpleri bunu kabul etmemekteydi" dedi.

1

Münâfikûn Sur. 3
2
Münâfikûn Sur. 2

3 Münâfikûn Sur. 1

4 Münâfikûn Sur. 3
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bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs: "...Onlar sanki duvara

dayanm kütükler gibidir ..."
1 buyruunu açklarken: "Onlar (duvara

dayanm) hurma kütükleri gibidir" dedi.
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"Onlara: «Gelin, Allahn Peygamberi sizin için mafiret
dilesin» denildii zaman balarn çevirirler ve sen onlarn,

büyüklük taslayarak uzaklatklarn görürsün. Onlar için,

balanma dilesen de, dilemesen de birdir; Allah onlan
balamayacaktr. Dorusu Allah, yoldan çkm milleti

doru yola eritirmez/' (Münâfikûn Sur. 5, e)

Abd b. Humeyd ve bn Ebî Hâtim'in Saîd b. Cübeyr'den bildirdiine göre

Hz. Peygamber (nüalishu aleyhi veseiiem) seferde iken bir yerde konaklad zaman o

yerde namaz klmadan oradan ayrlmazd. Hz. Peygamber (sallsllahu aleyhi vasaliem)

Tebûk gazvesinde bir yerde konaklamt. Abdullah b. Ubey: "Eer

Medine'ye dönersek, üstün ve erefli olanlar, aalk alçaklar oradan

çkaracaktr" dedi. Bu haber Hz. Peygamber’e Mallshu aleyhi vesellem) verilince orada

namaz klmadan o yeri terk etti. Hz. Peygamber'e Mieiiahu aleyhi vesellem) bunun

sebebi sorulunca bn Ubey'in kssasn anlatt. Bunun üzerine: "Münafklar

sana gelince: «Senin üphesiz Allah'n Peygamberi olduuna ehadet

ederiz» derler
"2 buyruu indi. Abdullah b. Ubey Hz. Peygamber'e (saiiaibhu aleyhi

vesellem) geldi ve özür dileyip yemin ederek öyle bir ey demediini söyledi.

Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi vesellem) ona: "Tövbe et!" buyuruyor, o ise ban
çeviriyordu. Bunun üzerine de Yüce Allah: "Onlara: Gelin, Allah'n

Peygamberi sizin için mafiret dilesin, denildii zaman balarn çevirirler

1

Münâfikûn Sur. 3
2
Münâfikûn Sur. 1
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ve sen onlarn, büyüklük taslayarak uzaklatklarn görürsün"

1

âyetini

indirdi .

1

Abd b. Humeyd ve bnu'l-Münzir’in bildirdiine göre Mücâhid: "Onlara:

«Gelin, Allah'n Peygamberi sizin için mafiret dilesin» denildii zaman

balarn çevirirler..."
3 buyruunu açklarken: "Burada Abdullah b. Ubey b.

Selul kastedilmektedir. Ona: "Gel, Allah'n Peygamberi senin için mafiret

dilesin" denilince, o ban çevirerek: "Ne dedin?" karln verdi .

4

bnu’l-Münziriin bildirdiine göre bn Cüreyc: "Onlara: «Gelin, Allah'n

Peygamberi sizin için mafiret dilesin» denildii zaman balann
çevirirler ..."

5 buyruunu açklarken: "Alay edercesine balarn çevirirler"

dedi.

Abd b. Humeyd ve bn Cerîr'in bildirdiine göre Katâde bu âyeti açklarken

öyle dedi: Bu âyet Abdullah b. Ubey hakknda indi. Onun akrabalarndan bir

çocuk Abdullah b. Ubey’in büyük yalanlaryla Resûlullah’a (saiisJiahu aleyh, meiim)

gelerek onun söylediklerini haber vermiti. Hz. Peygamber (ssUaUaiHj aleyhi vesdM,

Abdullah b. Ubey’i çartt ve o, öyle bir ey demediine dair yemin edip

kendini suçsuz gösterdi. Bunun üzerine Ensâr bu çocua gidip onu knadlar

ve aralarndan ayrdlar. Abdullah b. Ubey'e: "Resûlullah'n Maiiahu aleyhi veseiiem)

yanna gitsen de sana mafiret dilese" denilince ban çevirdi ve:

"Gitmeyeceim, o çocuk benim hakkmda yalan söyledi" dedi. Bunun üzerine

de Allah bu konuda iitmi olduunuz âyeti indirdi .

6

Abd b. Humeyd ve bnu'l-Münzir’in Hakem vastasyla krime’den

bildirdiine göre Abdullah b. Ubey b. Selûl'un Hubâb adl bir olu vard.

Ancak Resûlullah (seliaiiahu aleyhi vesaiiem) ona Abdullah ismini takt. Bu kii: "Ya

Resûlallah! Babam, Allah'a ve Resûlüne eziyet etmektedir. Onu öldürmem

için bana izin ver" dedi. Resûlullah (saiiaMu aleyh, «jeiiemi: "Babam öldürme
"

buyurdu. Sonra bir daha gelerek: "Ya Resûlallah! Babam, Allah'a ve Resûlüne

eziyet etmektedir. Onu öldürmem için bana izin ver” dedi. Resûlullah (saftaiiahu

1

Münâfikûn Sur. 5

1
Feth'te (8/644) geçtii üzere Abd b. Humeyd ve bn Kesîr Tefsîr’de (8/153) geçtii

üzere bn Ebî Hatim.
3 Münâfikûn Sur. 5
4
FethuTBûri'de (8/648) geçtii üzere Abd b. Humeyd.

5 Münâfikûn Sur. 5
6
Fethu'l-Bâri’de (8/648) geçtii üzere Abd b. Humeyd ve bn Cerîr (22/657, 658).
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aleyh vcseiiem): "Babam öldürme" buyurdu. Bunun üzerine Abdullah: “Ya

Resûlallah! O zaman izin ver de ona senin abdest suyundan içireyim, belki

kalbi yumuar" dedi. Resûlullah (seiiaiiahu aleyhi veseM abdest alp abdest suyunu

kendisine verdi. O da babasna giderek o suyu içirdi. Sonrada: “Sana ne

içirdiimi biliyor musun?" diye sordu. Babas: “Evet biliyorum, bana annenin

sidiini içirdin” dedi. Olu: “Hayr vallahi, sana Resûlullah'n (saJiaiiehu aleyh «selem)

abdest suyunu içirdim" dedi.

krime der ki: Abdullah b. Ubey aralannda en büyük görü sahibi kiiydi.

Münafikûn Sûresindeki: "Bunlar: «Allah'n Peygamberinin yannda

bulunanlara bir ey vermeyin de dalp gitsinler» diyen kimselerdir ..."
1

âyeti de onun hakknda inmiti. O: "Andolsun, Eer Medine'ye dönersek,

üstün ve erefli olanlar, aalk alçaklar oradan çkaracaktr
"2

diyen kiidr.

Hakem öyle devam etti: Sonra bana Beîr b. Müslim’in anlattna göre,

ona: “Ey Ebu Hubâb! Senin hakknda ar bir âyet indi. Resûlullah’n (saiiaiiahu *eyh

«allem) yanna git de sana mafiret dilesin" denildiinde, ban çevirip: “Bana

iman etmemi söylediniz iman ettim, zekât vermemi söylediniz verdim. Geriye

ne kald, Muhammed'e secde etmem mi!?" dedi .

3

Beyhakî DelSil 'de Zührî’den bildirir: Abdullah b. Ubey'in her Cuma

durduu bir yeri vard. O yeri kendisi ve kavmi için eref verici bir yer sayd
için orada durmaktan vazgeçmezdi. Resûlullah (»lUiahu aleyh «allem) Cuma günü

hutbe vermek için kalkt zaman kendisi de kalkar ve: “Ey insanlar! te
Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi «ailem) aranzda bulunmaktadr; Allah onunla sizi

ereflendirdi ve yüceltti. Ona yardmc ve destek olun, onu dinleyin ve ona

itaat edin" deyip tekrar otururdu. Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi vesellem), Uhud'dan geri

döndüü zaman bu münafk ta Uhud'da yapacan yaptktan sonra Cuma

hutbesinde eskiden olduu gibi kalkp konumak istedi. Bunun üzerine

yanndaki Müslümanlar onu elbiselerinden çekerek: “Otur ey Allah n

düman! Sen buna layk deilsin. Sen yapacan yapm bulunmaktasn"

dediler. O, insanlann omuzlanna basarak Mescid'den çkt. Çkarken de:

“Sanki kötü bir ey söyleyecektim. Vallahi kalkm olsaydm onun durumunu

daha güçlü klacaktm" diyordu. Bir kii: “Yazk sana! Resûlullah’n (saiieiiahu aleyhi

1

Münafikûn Sur. 7
2
Münafikûn Sur. 8

3
Feth'te (8/648) geçtii üzere Abd b. Humeyd, Taberânî (22/662, 663) ve Abdurrezzâk

(6627).
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veseiiem) yanna geri dön de sana mafiret dilesin" dedi. O: "Vallahi, bana

mafiret dilemesini istemiyorum" karln verdi .

1

bn Cerîr'in bildirdiine göre bn Abbâs der ki: "Onlarn ister

balanmasn dile, ister dileme. .." J
âyeti indii zaman Hz. Peygamber

(saiiaiiahu aleyh veseilem): "Rabbimin bana onlar hakknda ruhsat verdiini iitiyorum.

Vallahi, onlara yetmi defadan daha fazla mafiret dileyeceim. Umulur ki

Allah onlar balar" buyurdu. Bunun üzerine: "Onlar için, balanma
dilesen de dilemesen de birdir ..."3 buyruu indi .

4

bn Cerîr'in bildirdiine göre Urve der ki: "Onlarn ister balanmasn
dile, ister dileme, birdir. Onlara yetmi defa balanma dilesen Allah

onlar balamayacaktr ..." 3
âyeti indii zaman, Hz. Peygamber (saiiailahu aleyhi

veseilem): "Onlara yetmi defadan fazla mafiret dileyeceim" buyurdu. Bunun

üzerine Yüce Allah: "Onlar için, balanma dilesen de dilemesen de birdir;

Allah onlar balamayacaktr. Dorusu Allah, yoldan çkm milleti doru
yola eritirmez" 6

âyetini indirdi .

7
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"Bunlar: «Allah'n Peygamberinin yannda bulunanlara bir

ey vermeyin de dalp gitsinler» diyen kimselerdir. Oysa

göklerin ve yerin hâzineleri Allah'ndr, ama ikiyüzlüler bu
gerçei anlamazlar. Onlar: «Andolsun, Eer Medine'ye

dönersek, üstün ve erefli olanlar, aalk alçaklan oradan

1

Beyhakî (3/318).
1
Tevbe Sur. 80

3 Münâfikûn Sur. 6
4
tbn Cerîr (11/601, 22/659).

5 Tevbe Sur. 80
6
Münâfikûn Sur. 6

7 bn Cerîr (11/601).
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çkaracaktr» diyorlard. Halbuki asl üstünlük, ancak

Allah'n, Peygamberinin ve müminlerindir. Fakat münafklar
bunu bilmezler." (Münâfikûn Sur. 7

,
s)

bn Merdûye ve Muhtâre'de Diyâ'nn bildirdiine göre bn Abbâs: "Bunlar:

«Allah’n Peygamberinin yannda bulunanlara bir ey vermeyin de dalp
gitsinler» diyen kimselerdir..."’ âyeti Ömer b. el-Hattâb'n bir içisi hakknda

inmitir” dedi.
2

bn Merdûye’nin bildirdiine göre Zeyd b. Erkam ve Abdullah b. Mes'ûd

bu âyeti: ^ i^aJ \z- Jii Jylj i:* ö- J* 5Î” eklinde okumulardr.

Abdurrezzâk ve Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Katâde: "Bunlar:

«Allah'n Peygamberinin yannda bulunanlara bir ey vermeyin de dalp
gitsinler» diyen kimselerdir ..."3 buyruunu açklarken öyle dedi: “Abdullah

b. Ubey dostlanna: ''Resûlullah'tn (sdisilahu aleyhi vesellem) yannda bulunanlara bir ey
vermeyin, eer bir ey vermezseniz dalp giderler” dedi. "Onlar:

«Andolsun, Eer Medine'ye dönersek, üstün ve erefli olanlar, aalk
alçaklar oradan çkaracaktr» diyorlard ..."

4 buyruu hakknda ise öyle

dedi: “Bunu nifakta ileri gelen bir kii ile kavga eden iki kii hakknda

söylemitir. Bu iki kiiden bir ifârî biri de Cuhenî idi. Cuheni'ler ile Ensâr

arasnda bir antlama vard. Münafklardan bir kii ki, bu da Abdullah b.

Ubey'dir: “Ey Evs ve Hazrec oullan! Anlamal olduunuz sahibiniz tarafnda

olun. Vallahi, ancak bizimle Muhammed'in misali «Besle kargay oysun

gözünü» diyen gibiyiz. Vallahi, Medine'ye dönersek, üstün ve erefli olanlar,

aalk alçaklan oradan çkaracaktr" dedi. Bir kii bu sözü Hz. Peygambere

(saiBiahj aleyhi mailem) ulatrmt. Bunun üzerine Ömer: “Ey Allah'n Peygamberi!

Mûaz'a bu münafn boynunu vurmasn emretsen” dedi. Hz. Peygamber

(sallallahu aleyhi malam): "Hayr, insanlar: «Muhammed ashabn öldürüyor» demesi*"

buyurdu. Bize bildirildiine göre Resûluilah'n (taMahu aleyhi «tanem) yannda

bulunan münafklardan bir kii hakknda birçok kötü eyler söylenmiti.

Resûlullah (salbllshu aleyhi vesaikn): "Namaz klar m?" diye sorunca: “Evet klar, arna

1

Münâfikûn Sur. 7
2
Diya, Muhtâre'de 10/95 (92).

3 Münâfikûn Sur. 7

4 Münâfikûn Sur. 8
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namaznda bir hayr yoktur" dediler. Resûlullah (tayiahu «teybi meltem) üç defa:

"Namaz klanlar öldürmek bana yasakland" buyurdu.

bn Merdûye'nin bildirdiine göre bn Abbâs: “Bunlar: “Allah'n

Peygamberinin yannda bulunanlara bir ey vermeyin de dalp gitsinler"

diyen kimselerdir..."
1 buyruunu açklarken: "Bunlar: “Muhammed’e ve

ashâbna yiyecek bir ey vermeyin. iddetli açla maruz kaldklan zaman

peygamberlerini terk ederler" diyen kimselerdir"' dedi. “Onlar “Andolsun,

Eer Medine'ye dönersek, üstün ve erefli olanlar, aalk alçaklar oradan

çkaracaktr" diyorlard ..."
2 buyruu hakknda ise: "Bunu diyenler

münafklarn reisi Abdullah b. Ubey ve münafklardan baz kiilerdir" dedi.

Saîd b. Mansûr, Buhârî, Müslim, Tirmizî, Nesâî, bnu'l-Münzir, bn Merdûye

ve Delâil'de Buhârî'nin bildirdiine göre Câbir b. Abdillah der ki: Hz.

Peygamber taMahu aleyhi vesdiem) ile birlikte bir gazvede idik. —Süfyân: "Biz bunun

Benî Mustalik gazvesi olduu görüündeyiz" dedi— Muhacirlerden bir kii

Ensâr'dan bir kiinin srtna vurdu ve: "Ey Muhacirler! Yetiin!" dedi. Ensarî

de: "Ey Ensâr! Yetiin" dedi. Hz. Peygamber (saiiaiia^ «teybi meltem) bunu iitince:

"Cahiliye dönemindeki gibi bu kavgaya çarmalar da nedir?" diye çkt.

Oradakiler: "Ey Allah'n Resûlü! Muhacirlerden bir kii, Ensâr'dan bir kiinin

srtna vurdu" deyince, Hz. Peygamber Mailehu aleyhi meltem):
"
Böylesi kokumu

adetlerden uzak durun!" buyurdu. Abdullah b. Ubey bunu iitince: “Sonunda

bunu da yaptlar ha! Vallahi, Eer Medine’ye dönersek, üstün ve erefli

olanlar, aalk alçaklan oradan çkaracaktr" demeye balad. Hz.

Peygamber (sdytahu «teybi meltem) onun böyle dedii haberini alnca, Ömer kalkp:

"Ey Allah'n Resûlü! Brak da gidip u münafn boynunu vuraym" dedi.

Ancak Resûlullah (sdlellahu aleyhi vesaitem): "Brak onu, insanlar: «Muhammed ashabn

öldürüyor» demesin" karln verdi.

Tirmizî unu da ekledi: "Olu Abdullah ona: "Vallahi, kendinin aalk
alçak Resûlullah’n da (aMWw «Mi veseiiem) üstün ve erefli olduunu ikrar

etmedikçe Medine'ye giremeyeceksin” dedi. Öyle de yapt .

3

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre krime der ki: Ensâr'dan bir köleyle

1

Münâfikûn Sur. 7
2
Münâfikûn Sur. 8

3 Buhârî (4905, 4907), Müslim (2584), Tirmizî (3315), Nesâî, S. el-Kübrâ (8863, 11599)

ve Beyhakî (4/53, 54).
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ifâr oullarndan bir köle yolda az kavgas yapmaktayd. Abdullah b. Ubey

ise: “Yemek bulamayanlar size hayrl olsun. Haclar soyan Muzeyne ve

Cuheyne hrszlann topladnz. Onlar da sizin meyvelerinizi elinizden aldlar.

Eer Medine'ye dönersek, üstün ve erefli olanlar, aalk alçaklan oradan

çkaracaktr” diyordu.

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre krime der ki: Abdullah b. Ubey

ölecei zaman, bn Abbâs öyle dedi: Resûlullah (saiiaiiahu aleyh, meiiun) yanna girdi

ve onunla bir eyler konutu. Abdullah b. Ubey: "Ne dediini anlyorum. Bu

gün bana bir iyilikte bulun ve beni u gömleinle kefenleyip namazm kl”

dedi. Bunun üzerine Resûlullah [saiiauaiu aleyhi veseiem) onu gömleiyle kefenledi ve

namazn kld. Onun ne namaz olduunu Allah bilir! Zira Muhammed [salallmu

Bieyhi veseiiem) asla kimseyi kandrmazd. Fakat Abdullah b. Ubey Hudeybiye

gününde güzel bir ey söylemiti. krime'ye: “Abdullah b. Ubey'in söyledii

güzel ey nedir?” diye sorulunca öyle dedi: “Kurey ona: «Biz Muhammed'i

Kâbe'yi tavaf etmekten men ettik. Ancak tavaf etmen için sana izin

veriyoruz” dedi. O da: “Hayr, Resûlullah’ta (^uu* ieyh mailem} benim için güzel

bir örnek vardr'' karln verdi. Medine'ye geldikleri zaman olu klcn
alarak babasna: Sen: “Eer Medine'ye dönersek, üstün ve erefli olanlar,

aalk alçaklan oradan çkaracaktr” diyen kiisin deil mi! Vallahi!

Resûlullah (saiiaiishu aleyhi milimi} sana izin vermedikçe Medine'ye giremeyeceksin”

dedi.

Humeydî'nin Müsned 'de Ebû Hârûn el-Medenî'den bildirdiine göre

Abdullah b. Abdillah b. Ubey, babasna: “Vallahi: «Resûlullah (uilaishu aleyhi meilem)

üstün ve erefli, ben ise aalk alçam» demedikçe Medine'ye

giremeyeceksin” dedi.’

Taberânî’nin bildirdiine göre Usâme b. Zeyd der ki: Resûlullah (uMahu *yhi

yudun), Benî Mustalik'ten geri döndüü zaman Abdullah b. Ubey'in olu kalkp

klcn çekerek: “Vallahi: «Muhammed (nUhhuah^vBafcnO üstün ve erefli ben ise

aalk alçam» demedikçe klcm knna sokmayacam" dedi. Bunun

üzerine babas: “Yazk sana! “Muhammed (driUu ma&un) üstün ve erefli,

ben ise aalk alçam" dedi. Bu durum Resûlullah’a (nhUu h

’ Humeydî (1240).
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bildirilince, onu (Abdullah b. Ubey’in olunu) beenerek ona teekkür etti .

1

bnu’l-Münziriin bildirdiine göre bn Cüreyc der ki: Medine’ye geldikleri

zaman Abdullah b. Ubey babasna klç çekerek: "Ya seni öldüreceim ya da:

«Ben aalk alçam, Muhammed ise üstün ve ereflidir» diyeceksin" dedi.

Öyle dedirtene kadar da onu brakmad.

bn Ebî eybe’nin Urve'den bildirdiine göre Resûlullah'n (ssiiaiiahu aleyhi vesEiem)

ashab Benî Mustalik gazvesinde konaklama yerine geldikleri zaman

Muhâcirlerden bir köle ile Ensâr’dan bir köle kavga ettiler. Muhacirlerin

kölesi: "Ey Muhacirler! Yetiin!" diye çard. Ensâr'n kölesi de: "Ey Ensâr!

Yetiin!” diye çard. Bunun üzerine Abdullah b. Ubey: "Vallahi onlara

yiyecek vermeseler etrafndan dalp giderlerdi. Eer Medine’ye dönersek,

üstün ve erefli olanlar, aalk alçaklar oradan çkaracaktr" dedi. Hz.

Peygamber (sBlallahu aleyhi vesellem) bunu iitince yola çkmalarn emretti. Bunun

üzerine yolda Abdu'l-Ehel kervanna yetitiler. Hz. Peygamber (sailailahu aleyhi

vesellem):
"
Münafk Abdulllah b. Ubey’in ne dediini biliyor musunuz?" diye

sorunca, ashâb: "Ne dedi? Ya Resûlallah!" karln verdi. Hz. Peygamber

MaMu aleyhi vesellem): "Vallahi onlara yiyecek vermeseniz etrafndan dalp
giderlerdi. Eer Medine'ye dönersek, üstün ve erefli olanlar, aalk alçaklan

oradan çkaracaktr" dedi

"

buyurdu. Bunun üzerine ashâb: "Doru söylemi

ya Resûlallah! Vallahi üstün ve erefli olan sensin. Aalk alçak olan da

odur" dedi .
2

Abd b. Humeyd'in Muhammed b. Sîrîn'den bildirdiine göre Resûlullah

(saiiaHahu aleyhi vesellem) askerlerini toplamt. Kureyli bir kii ile Ensâr’dan bir kiinin

arasnda az kavgas olmutu. Aralarndaki tartma büyüdü ve bu durum

Abdullah b. Ubey'e bildirildi. Bunun üzerine Abdullah b. Ubey oraya gidip:

"Kavmi oimayasca bana galip geldi" dedi. Bu da Ömer b. el-Hattâb'a

bildirilince klcn alp ona vurmaya gitti. Ancak: "Ey iman edenler! Allah’n

ve Peygamberinin önüne geçmeyin..."3 âyeti aklna gelince, geri döndü ve

HZ. Peygamber'in (sailailahu aleyhi vesellem) yanna girdi. Resûlullah (SBlallahu aleyhi vesellem):

"Neyin ver ey Ömer?" diye sorunca, Ömer: "u münafa arm
durumdaym. O: «Kavmi oimayasca bana galip geldi. Vallahi, eer Medine'ye

1

Mecmau’z-Zevâid'de (9/318) geçtii üzere Taberânî. Heysemî: "snadnda zayf olan

Muhammed b. el-Hasan b. Zübâle bulunmaktadr" dedi.

2 bn Ebî eybe (14/428, 429).

3 Hucurât Sur. 1
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dönersek, üstün ve erefli olanlar, aalk alçaklar oradan çkaracaktr»

demektedir” dedi. Hz. Peygamber (saiiailahu aleyhi veseiiem), Ömer’e: "nsanlara yola

çkmalar için çarda bulun" buyurdu. Oradakiler dald ve Ömer: “Ey

insanlar! Resûlullah (sallaiiehu aleyhi veseliem) yola çkmaktadr, siz de yola çkn” diye

çarda bulundu. Sonra yola çktlar. Medine ile aralarnda bir gecelik yol

kaldnda Abdullah b.Ubey'in olu acele ederek Medine yollarnn birletii

yere gelip durdu. Gelenler onun bulunduu yerden Medine’ye girmeye

balad. Ancak babas Abdullah b. Ubey gelince ona: “Geriye dön!” dedi.

Babas: “Sana ne oluyor yazk haline senin!” karln verdi. Olu: “Vallahi,

Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi vesdicm) sana izin vermeden bu ehre asla giremeyeceksin.

Bu günde kimin üstün ve erefli, kimin de aalk ve alçak olduunu

öreneceksin " dedi.

Bunun üzerine Abdullah b. Ubey geri döndü ve Resûlullah’ (sallellahu aleyhi vesellen)

görüp olunun yaptn ikâyette bulundu. Resûlullah Maiiahu aleyhi vaseiM ona

ehre girmeye izin vermesi için haber gönderince ona izin verdi. Daha birkaç

gün geçmiti ki Abdullah rahatszlanm ve anlar artmt. Olu Abdullah'a:

“Olum! Resûlullah'n (saliaiiahu aleyhi vaseiiem) yanna git da onu yanma getir. Eer

sen istersen Hz. Peygamber (saiiBiiahj aleyhi veseM gelir” dedi. Olu da Resûlullah'n

(saliailahu aleyhi veseiM yanna gelince: “Ya Resûlallah! Abdullah b. Ubey'in iddetli

anlar vardr. Benden sizi yanma çarmam söyledi. O sizinle bulumac

istiyor” dedi. Hz. Peygamber (sellaiiahu aleyhi veseM ayakkablarn alarak kalkt ve

beraberinde ashâbmdan bir grupla Abdullah b. Ubey’in yanna gitti. H2.

Peygamber (saiiaiiahu aleyhi veseüem) yanna girdiinde Abdullah b. Ubey ailesine: “Beni

oturtun” dedi, ailesi onu oturtunca alamaya balad. Resûlullah (sallellahu aleyi

veseliem): "Korkudan m alyorsun ey Allah'n düman!" deyince: "Ya

Resûlallah! Beni azarlaman için çarmadm, bana merhamet etmen için

çardm” dedi. Resûlullah'n (sallallahu aleyhi veseliem) gözleri doldu ve: "Ne

istiyorsun?" diye sordu. steim eer ölürsem beni ykayacaklan zaman hazr

bulunman, beni elbiselerinden üç elbiseyle kefenlemen, cenazemde

yürümen ve cenaze namazm klmandr” dedi. Resûlullah ta (saiieiiehu aleyhi veseliem)

öyle yapnca: “Onlardan ölen hiçbirine asla namaz klma ve kabrinin

banda durma ..."
1

âyeti indi.

1

Tevbe Sur. 84
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j"k ^ o* ^ 4d^ ^
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“Ey inananlar! Sizi, mallarnz ve çocuklarnz Allah'

anmaktan alkoymasn; böyle olanlar hüsrana
urayanlardr. Birine ölüm gelip de: «Rabbim! Beni yakn
bir süreye kadar ertelesen de, sadaka versem, iyilerden

olsam» diyecei zaman gelmezden önce, size verdiimiz
nzklardan sarfedin. Bir cann eceli gelip çatnca, Allah onu
asla geri brakmaz; Allah, ilediklerinizden haberdardr/'

(Münafktn Sur. 9-1 l)

bn Merdûye'nin bn Abbâs’tan bildirdiine göre Hz. Peygamber (saiiaiiahu aleyh,

veseiiem): "Ey inananlar! Sizi, mallarnz ve çocuklarnz Allah' anmaktan

alkoymasn..." buyruunu açklarken:
"
Bunlar ümmetimden kullardr.

Onlardan salih olanlar ne ticaret, ne alveri Allah'n zikrinden vefarz klnan

be vakit namazdan alkoymaz" buyurdu.

Abd b. Humeyd, Tirmizî, bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim, Taberânî

ve bn Merdûye'nin bildirdiine göre bn Abbâs, Resûlullah'n (saiiaiiahu aleyhi «seliem):

"Kimin hacca gitmeye yetecek kadar veya kendisine zekat vacip olacak miktarda

mal olur da bunlar yerine getirmezse ölüm geldii zaman bir süre ertelenmeyi

isteyecektir
" buyurduunu söyleyince, bir kii: “Ey ibn Abbâs! Allah'tan kork.

Bir süre ertelenmeyi kâfirler isteyecektir" dedi. Bunun üzerine bn Abbâs:

“Size u âyetleri okuyaym” dedi ve: "Ey inananlar! Sizi, mallarnz ve

çocuklarnz Allah’ anmaktan alkoymasn; böyle olanlar hüsrana

urayanlardr. Birine ölüm gelip de: «Rabbim! Beni yakn bir süreye kadar

ertelesen de, sadaka versem, iyilerden olsam» diyecei zaman gelmezden

önce, size verdiimiz rzklardan sarfedin. Bir cann eceli gelip çatnca,

Allah onu asla geri brakmaz; Allah, ilediklerinizden haberdardr"
1

’ Münâfikûn Sur. 9- 1

1
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âyetlerini okudu.'

bn Cerîr’in baka bir kanalla bildirdiine göre bn Abbâs: "Ey inananlar!

Sizi, mallarnz ve çocuklarnz Allah' anmaktan alkoymasn; böyle olanlar

hüsrana urayanlardr" 2
âyetini açklarken öyle dedi: "Burada mal olup da

zekât vermeyen, onunla hacca gitmeyen ve Allah'n o maldaki haklarn

Ödemeyen kii kastedilmektedir. Bu kiiye ölüm geldii zaman malndan

tasadduk edip zekât vermek için bir süre ertelenmeyi isteyecektir. Zira Allah:

"Bir cann eceli gelip çatnca, Allah onu asla geri brakmaz ..."

3

buyurmaktadr/

Abd b. Humeyd ve bnu’l-Münzir'in bildirdiine göre Dahhâk: "Ey

inananlar! Sizi, mallarnz ve çocuklannz Allah' anmaktan alkoymasn ...' 5

buyruunu açklarken: "Burada be vakit namaz kastedilmektedir" dedi.

"...Size verdiimiz rzklardan sarfedin
"6 buyruu hakknda ise: "Burada da

zekât ve hac kastedilmektedir" dedi.

bnu’l-Münzir ve uabu'l-mân ’da Beyhakî'nin bildirdiine göre Atâ: "Ey

inananlar! Sizi, mallarnz ve çocuklarnz Allah' anmaktan alkoymasn ..."7

buyruunu açklarken: "Burada farz klnan namaz kastedilmektedir" dedi .

8

bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre bn Abbâs: "...Sadaka versem, iyilerden

olsam ..."

9

buyruunu açklarken: "Burada sadaka ile zekât, iyilerden olmak

ile hacca gitmek kastedilmektedir" dedi.

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Âsim bu âyeti: & pSli Jüt»" 0

eklinde okumutur.

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Abdullah b. Ebî Seleme bu âyeti:

"^oJLJl cy> üsSS eklinde (vav) harfi ile okumutur.

1

Abd b. Humeyd, Muntehab (692), Tirmizî (3316), bn Cerîr (22/671, 672), Taberârî

(12635, 12636). Zayf hadistir (Bakn: Eibânî, Daîf Sünen et-Tirmizi, 653).
2
Münâfikûn Sur. 9

3 Münâfikûn Sur. 11

4 bn Cerîr (22/672, 673).

5 Münâfikûn Sur. 9
6
Münâfikûn Sur. 10

7 Münâfikûn Sur. 9
8
Beyhakî (2919).

9 Münâfikûn Sur. 10
10
Münâfikûn Sur. 10
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bnu'l-Enbârî’nin Mesâhifte bildirdiine göre Zeyd b. Sâbit: Kur’ân

okumak sünnetlerden bir sünnettir. Kur'ân': jili jj"’ ve: "^ jiits

,>"* eklinde okutulduunuz gibi okuyun” demitir.

1

Tâhi Sur. 63
1
Münâfikûn Sur. 10



TEÂBUN SÛRES
bnu'd-Durays, bn Merdûye ve Beyhakî'nin Delâil 'de bildirdiine göre bn

Abbâs: "Teâbun Sûresi, Medine’de inmitir” dedi.’

bn Merdûye'nin bildirdiine göre bnü’z-Zübeyr: “Teâbun Sûresi,

Medine’de inmitir” dedi.

Nehhâs’n bildirdiine göre bn Abbâs der ki: Teâbun Sûresi, Mekke’de

inmitir. Ancak sûrenin son âyetleri Avf b. Mâlik el-Ecaî hakknda nazil

olmutur. O, Hz. Peygamber'e Maiiahu aleyhi veseiiem) ailesinin ve çocuklarnn

uzaklndan ikâyette bulununca Yüce Allah: "Ey iman edenler! Elerinizden

ve çocuklarnzdan size düman olabilecekler vardr. Onlardan saknn.

Ama affeder, ho görüp vazgeçer ve balarsanz üphe yok ki Allah çok

balayandr, çok merhamet edendir... O, gayb da, görünen âlemi de

bilendir, mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir
"2

âyetlerini

indirdi .
3

bn shâk ve bn Ceririin bildirdiine göre Atâ b. Yesâr der ki: Teâbun

Sûresi, Mekke'de inmitir. Ancak Avf b. Mâlik el-Ecaî hakknda inen: "Ey

iman edenleri Elerinizden ve çocuklarnzdan size düman olabilecekler

vardr. Onlardan saknn. Ama affeder, ho görüp vazgeçer ve balarsanz

üphe yok ki Allah çok balayandr, çok merhamet edendir... O, gayb da

görünen âlemi de bilendir, mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet

sahibidir
"4

âyetleri bunun dndadr. Avf b. Mâlik el-Ecaî’nin ailesi ve

çocuklar vard. O bir gazveye çkmak istedii zaman ailesi ve çocuklar

alayarak: “Bizi kimlere brakmaktasn?” derlerdi. O da duygulanarak

gazveye çkmaktan vazgeçerdi. Bunun üzerine bu âyetler kendisi hakknda

Medine'de indi .

5

1

bnu'd-Durays (sh. 17) ve Beyhakî (7/143).

2 Teâbun Sur. 14- 18

3 Nehhâs (sh. 745, 746).

4 Teâbun Sur. 14- 18

5 bn Cerîr (23/15).
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"Göklerde ve yerde ne varsa Allah' tebih etmektedir. Mülk
O'nundur. Hamd O'nadr. O her eye güç yetirendir."

(Teâbun Sur. l)

Duafâ 'da bn Hibbân, Taberânî, bn Merdûye ve bn Asâkir"in Abdullah b.

Amr’dan bildirdiine göre Resûlullah Miaiiatm aleyh» ««iem): “Her kii doduu
zaman bann eklemlerinde mutlaka Teâbun Sûresinin ba tarafndan be âyet

yazl olarak doar

”

buyurmutur.

1

Buhâfî'nin Târih'te bildirdiine göre Abdullah b. Amr: “Doan hiç kimse

yoktur ki mutlaka bann eklemlerinde Teâbun Sûresinin ba tarafndan be
âyet yazldr"’ dedi .

2

Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve bn

Merdûye'nin Ebû Zerden bildirdiine göre Resûlullah (sdiaHahu aleyhi vaaBiam) öyle

buyurmutur: "Meni rahimde krk gece kaldktan sonra ruhlarn melei gelip

onu Rabbe çkarr ve: «Ey Rabbim! Erkek mi olacak, dii mi?» diye sorar. Allah

onun hakknda diledii gibi hüküm kldktan sonra ruhlarn melei:

«Cehennemlik mi , yoksa cennetlik mi?» diye sorar. Bunun üzerine ona

görecei (yaayaca) eyler yazlr." Sonra Ebû Zer, Teâbun Sûresinin

bandan: "Gökleri ve yeri hak ve hikmete uygun olarak yaratt. Sizi

ekillendirdi ve ekillerinizi de güzel yapt. Dönü yalnz onadr"3 âyetine

kadar olan üç âyeti okudu .

4

bn Merdûye'nin bn Mes'ûd’dan bildirdiine göre Resûlullah (saliaiBhu aleyhi

vesallem) öyle buyurmutur: "Kimisi mümin olarak doar, mümin olarak yaar ve

mümin olarak ölür. Kimisi kâfir bir olarak doar, kâfir olarak yaar ve kâfir

olarak ölür. Kimisi mümin olarak yaar ve kaderi ona yetiince kâfir olarak ölür.

Kimisi kâfir olarak yaar ve kaderi ona yetiince mümin olarak ölür."

1 bn Hibbân (3/81, 82), bn Amr ve Taberânî, Müsned e-âmiyytn (90) ve bn Asâkir

(63/150).
1
Buhârî (1/445).

3 Teâbun Sur. 3

4 bn Cerîr (23/6) ve Câmiu'l-Ulûm vc'l-Hikem 'de( 1/ 1 28) geçtii üzere bn Ebî Hâtim.
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J* lJij

"nkâr edenler, tekrar dirilmeyeceklerini zannediyorlar.

«Evet! Rabbime and olsun ki, üphesiz diriltileceksiniz ve

sonra, yaptklarnz size bildirilecektir. Bu, Allah'a kolaydr»

de." (Teâbun Sur. 7)

bn Ebî eybe, Ahmed, Beyhakî ve bn Merdûye’nin bildirdiine göre bn

Mes'ûd'a: “Kiinin «Zannediyorum» demesi hakknda Hz. Peygamberden

(saiBiehu aleyhi veselBm) bir ey iittin mi?” diye sorulunca, bn Mes'ûd u karl
verdi: "Resûlullah’n (sBiiaiiahu aleyhi veseiiem): "(Zannediyorum, demek) kii için ne kötü

bir araçtr" buyurduunu iittim .

1

ibn Ebî eybe ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Abdullah b. Mes’ûd

kiinin konuurken “Zannediyorum ki... ” demesini ho görmezdi.’

bn Ebî eybe, Abd b. Humeyd ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre

Mücâhid, Yüce Allah'n: "nkar edenler, tekrar dirilmeyeceklerini

zannediyorlar..."3 buyurdu diye kiinin konuurken “Zannediyorum ki...”

demesini ho görmezdi .
4

bn Ebî eybe ve Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Hâni b. Urve, oluna

öyle demitir "ki ifadeyi bana hibe ettin say ve konuurken bunlan hiç

kullanma! Bunlardan biri «Zannediyorum ki» ifadesi, dieri de «lerde;

yapacam» ifadesidir." 5

bn Cerîr'in bildirdiine göre bn Ömer: "Zannediyorum ki... ifadesi

yalann künyesidir” demitir .

6

bn Sa'd, ibn Ebî eybe ve Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre urayh:

“Zannediyorum ki... ifadesi yalann künyesidir” demitir.

1

1 bn Ebî eybe (8/449), Ahmed 28/307, 38/409 (17075, 23403) ve Beyhakî, uab (5225.

muallak olarak). Müsnafin muhakkikleri: "snad zayftr" demilerdir.
1 bn Ebî eybe (8/449).

3 Teâbun Sur. 7
4 bn Ebî eybe (8/449).

5 bn Ebî eybe (8/449).

6 bn Cerîr (23/9).
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bn Ebî eybe'nin bildirdiine göre (Kad) urayh: “Zannediyorum ki...

ifadesi yalann binei, vastasdr. Onun için yalann vastas olma!” demitir.

2

«JJ3
fJd

Jbî I4J 34V1 ^ (_£ oL>- a^JLjj AjIJ» 4P

jUkîj j^iî dm

'Toplanma gönü için, sizi bir araya getirdii zaman, ite o,

kimin aldandnn ortaya çkaca gündür; Allah'a kim
inanm ve yararl i ilemise, Allah onun kötülüklerini

örter, onu içinde temelli ve sonsuz kalaca, içlerinden

rmaklar akan cennetlere sokar; büyük kurtulu ite budur."
(Teâbun Sur. 9)

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Katâde: "Toplanma günü için, sizi bir

araya getirdii zaman ..."3 buyruunu açklarken: “Burada kyamet günü

kastedilmektedir” dedi. "...te o, kimin aldandnn ortaya çkaca
gündür..."

4

buyruu hakknda ise: “Burada da Cennet ve Cehennem

ahalisinin ortaya çkaca gün kastedilmektedir” dedi.

bn Cerîr, bnu’l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs:

"*Uill f*"
s buyruunu açklarken: “Bu, kyamet gününün isimlerindendi!-”

dedi .

6

Abd b. Humeyd ve bnu’l-Münzirîin bildirdiine göre bn Abbâs: "...te o,

kimin aldandnn ortaya çkaca gündür ..."7 buyruunu açklarken:

“Burada Cennet ve Cehennem ahalisinin ortaya çkaca gün

kastedilmektedir1
' dedi.

1 bn Sa'd (6/141) ve bn Ebî eybe (8/449, 450).

J bn Ebî eybe (8/449).

3 Teâbun Sur. 9
4 Teâbun Sur. 9

5 Teâbun Sur. 9
6 bn Cerîr (23/10).

7 Teâbun Sur. 9
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Firyabî, bn Ebî eybe, Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bnu'l-Münzir’in

bildirdiine göre Mücâhid: “...te o, kimin aldandnn ortaya çkaca
gündür..."

1 buyruunu açklarken: “Burada Cennet ve Cehennem ahalisinin

ortaya çkaca gün kastedilmektedir" dedi .

2

^ 4*^ ^1 u

"Allah'n izni olmakszn hiçbir musibet baa gelmez. Kim
Allah'a inanrsa, Allah onun kalbini doruya iletir. Allah,

her eyi hakkyla bilendir." (Teâbun Sur. 1 l)

Abd b. Humeyd, bnu'l-Münzir ve uabu'l-mân’da Beyhakî'nin bildirdiine

göre Alkame: "Allah'n izni olmakszn hiçbir musibet baa gelmez. Kim

Allah'a inanrsa, Allah onun kalbini doruya iletir ..."

3

buyruunu

açklarken: “Burada bana bir musibet geldiinde onun Allah'tan olduum,

bilen ve Allah’n emirlerine boyun eerek ona raz olan kii kastedilmektedir’’

dedi/

Saîd b. Mansûr'un bildirdiine göre bn Mes'ûd bu âyeti açklarken:

“Burada kiinin bana bir musibet geldiinde bunun Allah'tan olduunu

bilmesi ve boyun eerek ona raz olmas kastedilmektedir” dedi.

bn Cerîr ve bnu’l-Münzir'in bildirdiine göre bn Abbâs: "...Kim Allah'a

inanrsa, Allah onun kalbini doruya iletir ..."
5 buyruunu açklarken: “Allah,

kendisine inananlann kalbini doruya iletir ve bu kii bana gelecek olan bir

eyin kendisine mutlaka isabet edeceini, bana gelmeyecek olan bir eyin

de kendisine mutlaka isabet etmeyeceini bilir” dedi .

6

1

Teâbun Sur. 9
1
Fethu'l-Bâri'de (8/652, 653) geçtii üzere Firyabî, bn Ebî eybe (13/509), et-Talîku'te

(4/343) ve Fethu'l-Bâri'de (8/652, 653) geçtii Abd b. Humeyd ve bn Cerîr (23/10).

3 Teâbun Sur. 11

4 et-Talîku'te (4/342) geçtii üzere Abd b. Humeyd ve Beyhakî (9976).

5 Teâbun Sur. 11
6 bn Cerîr (23/12).
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bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre bn Cüreyc: "...Kim Allah'a inanrsa,

Allah onun kalbini doruya letir..."’ buyruunu açklarken: “Kendisiyle

Allah' bilecek kadar iman elde eden kii bu iman kalbin takvasyla elde

eder" dedi.

âl JUj ji v‘l y âl

"Allah, kendisinden baka hiçbir ilâh bulunmayandr.
Mü'minler yalnz Allah'a tevekkül etsinler." (Tcg«Un Sur. 13 )

bn Merdûye'nin Hz. Âie'den bildirdiine göre Resûlullah MbIIbIhj Beyhi vesellem):

"Müminlerin kabirlerinde diriltilecekleri günkü parolalar «Allah, kendisinden

baka hiçbir ilâh bulunmayandr. Mü’minler yalnz Allah'a tevekkül etsinler»

ifadesidir” buyurmutur. 2

"Ey iman edenler! Elerinizden ve çocuklannzdan size

düman olabilecekler vardr. Onlardan saknn. Ama
affeder, ho görüp vazgeçer ve balarsanz üphe yok ki

Allah çok balayandr, çok merhamet edendir."

{Teâbun Sur. 14)

Firyabî, Abd b. Humeyd, Tirmizî, bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim,

Taberânî, Hâkim ve bn Merdûye’nin bildirdiine göre bn Abbâs der ki: "Ey

iman edenler! Elerinizden ve çocuklarnzdan size düman olabilecekler

vardr. Onlardan saknn ..."3 âyeti, Müslüman olup da Hz. Peygamber’in

(saiiBiiahu aleyhi vesellem) yanna gitmek isteyen, ancak eleri ve çocuklar buna raz

olmayan Mekke ahalisinden bir topluluk hakknda inmitir. Bu kiiler

Resûlullah’n Maiiahu aleyhi veseiM yanna geldiklerinde insanlann din konusunda

baya bilgi edindiklerini gördüler ve eleri ile çocuklann cezalandrmak

istediler. Bunun üzerine Yüce Allah: "Ey iman edenler! Elerinizden ve

1 Teâbun Sur. 11

2

Zayf hadistir (Bakn: Elbânî, Da 'î/ü 'l-Cami', 3400).

3 Teâbun Sur. 14
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çocuklarnzdan size düman olabilecekler vardr. Onlardan saknn. Ama
affeder, ho görüp vazgeçer ve balarsanz üphe yok ki Allah çok

balayandr, çok merhamet edendir"' âyetini indirdi .

3

Abd b. Humeyd ve bn Merdûye'nin bildirdiine göre bn Abbâs bu âyeti

açklarken öyle dedi: Kii hicret etmek istiyor, ama ei ve çocuklar buna

engel oluyordu. Onlardan her biri elerine ve çocuklarna: "Vallahi, eer Allan

bizi hicret yurdunda bir araya getirecek olursa size unu unu yapacam"

dediler. Allah onlar hicret yurdunda birletirince de: "...Ama affeder, ho
görüp vazgeçer ve balarsanz üphe yok ki Allah çok balayandr, çok

merhamet edendir"3 âyetini indirdi.

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Mücâhid: "Ey iman edenler!

Elerinizden ve çocuklarnzdan size düman olabilecekler vardr. Onlardan

saknn ..."

1

buyruunu açklarken: "Onlardan kimileri kiiyi akrabalarn

ziyaretten alkoyar veya Rabbine kar masiyete götürür. Fakat kii Allan

sevgisini kendisine itaat ederek elde edebilir” dedi.

Abd b. Humeyd ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Katâde: "Ey iman

edenler! Elerinizden ve çocuklarnzdan size düman olabilecekler vardr.

Onlardan saknn ..."5 buyruunu açklarken: Onlardan kimileri iyilii

emretmez ve masiyetten yasaklamaz. Kiinin dostunun itaati emretmemesi,

kötülükten nehyetmemesi cihaddan ve Resûlullah'n MüMu aleyhi veseiiem) yanna

hicretten megul etmesi kiiye dümanlk olarak yeter” dedi.

1

Teâbun Sur. 14
2
Tirmizî (3317, "sahih"), bn Cerîr (23/14), bn Kesîr Tefsir'de (8/165) geçtii üzere bn

Ebî Hatim, Hâkim (2/490, “sahih"). Hasen hadistir (Bakn: Elbânî, Sahih Sünen el-Tirmizi,

2642).

5 Teâbun Sur. 14
1 Teâbun Sur. 14

5 Teâbun Sur. 14
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^ -yr\ JLP li iüi ^Vjîj U[

"Dorusu mallannz ve çocuklannz bir fitnedir. Büyük ecir

ise Allah katindadr." (TcaUn Sur. 1 5)

Abd b. Humeyd ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Katâde: "Dorusu

mallannz ve çocuklarnz bir fitnedir. Büyük ecir ise Allah katindadr"'

âyetini açklarken: "Âyetteki fitne ifadesi ile imtihan, ecir ifadesi ile Cennet

kastedilmektedir" dedi.

bnu'l-Münzir ve Taberânî'nin bildirdiine göre bn Mes'ûd der ki: Sizden

hiç biriniz: "Allahm! Fitnelerden sana snrm" demesin. Çünkü aranzda hiç

kimse yoktur ki, mutlaka bir fitneyle sarlmtr. Zira Allah: "Dorusu

mallarnz ve çocuklarnz bir fitnedir..." buyurmaktadr. Fakat (Allah'a)

snacak kii, fitnelerin saptrclanndan snsn.

bn Ebî eybe’nin bildirdiine göre Ebu'd-Duhâ der ki: Bir kii Hz. Ömer'in

yannda iken: "Allahm! Fitneden"- veya fitnelerden- "sana snrm" dedi.

Bunun üzerine Ömer: "Allah'n sana mal ve çocuk vermemesini ister misin?

Sizden biriniz snacak olursa fitnelerin saptrclarndan snsn" dedi .

3

Ahmed, Tirmizî, Taberânî, Hâkim ve bn Merdûye'nin Ka'b b. yâd'dan

bildirdiine göre Resûlullah (saiMMu aleyh «eseiten): "Her ümmetin bir fitnesi vardr.

Benim ümmetimin fitnesi de maldr

"

buyurmutur .

3

bn Merdûye'nin Ubâde b. es-Sâmit'ten bildirdiine göre Hz. Peygamber

(salBiiahu aleyhi vesellem): "Her ümmetin bir fitnesi vardr. Benim ümmetimin fitnesi de

maldr" buyurmutur .

4

bn Merdûye'nin Abdullah b. Ebî Evfa'dan bildirdiine göre Resûlullah

(saiiaiiaHj aleyhi «sellem): "Her ümmetin bir fitnesi vardr. Benim ümmetimin fitnesi de

maldr" buyurmutur .

5

1

Teâbun Sur. 15
1 bn Ebî eybe (15/43).

3 Ahmed 29/15 (17471), Tirmizî (2336, "sahih"), Taberânî 19/179 (4049, Hâkim (4/318),

Kefu’l-Hifâ'da (1/238) geçtii üzere bn Merdûye. Hasen hadistir (Bakn: Elbânî, Sahîh

Sünen et-Tirmizî, 1905.

4
Kefu'l-Hifâ’da (1/238) geçtii üzere bn Merdûye.

5
Kefu'l-Hifâ'da (1/238) geçtii üzere bn Merdûye.
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Vekî'nin urar'da Muhammed b. Sîrîn'den bildirdiine göre bn Ömer bir

kiiye: “Sen fitneyi seversin" dedi. Bu kii: “Ben mi?” diye sorunca, bn Ömer:

"Evet sen” karln verdi. Ancak bn Ömer bu sözlerden dolay adamn

skldn görünce, ona: “Sen (çok olan) mal ve çocuklar seversin" dedi.

bn Ebî eybe, Ahmed, Ebû Dâvud, Tirmizî, Nesâî, bn Mâce, Hâkim ve br

Merdûye’nin bildirdiine göre Bureyde der ki: Hz. Peygamber {saiiaiiahu aleyhi veseiiem)

hutbe verirken Hasan'la Hüseyin üzerlerinde krmz gömlekle geldiler. Onlar

düe kalka yürüyordu. Resûlullah Maiiahu aleyhi «adem) minberden inip onlar

kucana ald ve tekrar minbere çkt. Sonra: "Allah doru söylemitir

1

“Dorusu mallarnz ve çocuklarnz bîr fitnedir..."
1 Düe kalka yürüyen bu

iki çocua baktm ve sabredemeyip sözümü keserek onlarn yanma indim
1 '

buyurdu.
3

bn Merdûye'nin Abdullah b. Ömer'den bildirdiine göre Resûlullah (saiiaiiahj

Bieyh vesellem) minberde hutbe verirken Hüseyn b. Ali geliverdi. O, elbisesine basp

dütü ve alamaya balad. Resûlullah (saiiBiiehu aleyhi veseiiem) onun bu durumunu

görünce minberden indi. Ashâb onu elden ele vererek Resûlullah'a (saHaiiahu aieyi i

mailem) ulatrd. Hz. Peygamber (saiisJiahu aleyhi meiiem): "Allah eytan kahretsin
1

Çocuklar fitnedir. Canm elinde olana yemin olsun ki, minberden ne zaman

indiimi hatrlamyorum" buyurdu.

bnu’l-Münzir’in bildirdiine göre Yahya bi Ebî Kesîr der ki: Hz. Peygamber

(sBiaiiahii aleyhi «»Hem), Haan veya Hüseyin’in aladn iitince: "Çocuk fitnedir,

onun yanna geldiimin farknda bile deilim" buyurdu.

3y ^jaj I I I

L

* <ÜJ I

Ö>AÜI ^ ihjÜ

“O hâlde, gücünüz yettii kadar Allah'a kar gelmekten

saknn. Dinleyin, itaat edin, kendi iyiliiniz için harcayn.

Kim nefsinin cimriliinden korunursa, ite onlar kurtulua

erenlerin ta kendileridir." (Teâbun Sur. 16)

1 Teâbun Sur. 15
3 bn Ebî eybe (8/180, 12/99, 100), Ahmed 38/99, 100 (22995), Ebû Dâvud (1109),

Tirmizî (3774), Nesâî (1412, 1584), bn Mâce (3600) ve Hâkim (1/287, 4/189, "sahih").

Sahih hadistir (Bakn: Elbânî, Sahih Sünen Ebî Dâvud, 981).
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bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Saîd b. Cübeyr der ki: "Allah'tan,

saknlmas gerektii gibi saknn..."' âyeti indii zaman bu, müslümanlara

çok ar geldi. Geceleri ayaklar iene kadar ve alnlar yaralanana kadar

ibadet ettiler. Bunun üzerine Allah, müslümanlara yükünü hafifletmek için:

"O hâlde, gücünüz yettii kadar Allah'a kar gelmekten saknn ..."
2
âyetini

indirdi ve öbür âyeti neshetti.

Abd b. Humeyd ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Rabî' b. Enes: "O

hâlde, gücünüz yettii kadar Allah'a kar gelmekten saknn ..."3

buyruunu açklarken: "Gücünüz nispetinde (Allah'a kar gelmekten

saknn)” dedi.

Abd b. Humeyd ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Katâde: "O hâlde,

gücünüz yettii kadar Allah'a kar gelmekten saknn ..."4 buyruunu

açklarken öyle dedi: Bu, Allah'n müslümanlara vermi olduu bir ruhsattr.

Allah: "Allah'tan, saknlmas gerektii gibi saknn ..."5 âyetini indirmiti.

Saknlmas gerektii gibi saknmak hiç asi olmamak demektir. Sonra Allah

kullanna yüklerini hafifleterek ve onlara ruhsat olarak: "O hâlde, gücünüz

yettii kadar Allah'a kar gelmekten saknn ..."
6
buyurdu. Ey Âdemolu!

Gücünüzün yettii kadar dinleyin ve itaat edin. Zira Hz. Peygamberin (»iaiiahu

Bieyhi vbsbIIbiti) ashâb güçlerinin yettii kadar dinlemek ve itaat etmek üzere

kendisine biat ettiler.

bn Sa'd, Ahmed ve Ebû Davud'un bildirdiine göre Hakem b. Hazn el-

Kulefî der ki: Bir grup olarak Hz. Peygamber'e Maliahu aleyhi yeseiiem) gelip günlerce

yannda kaldk ve o günlerde kendisiyle Cuma namaznda bulunduk. Hz.

Peygamber (siiiaiiahu aleyhi veseiiem) yaya yaslanarak kalkp ksa, güzel ve mübarek

kelimelerle Allah'a hamdü sena ettikten sonra: "Ey insanlar! Emredildiiniz

her eye güç yetiremezsiniz. Ancak doru olunuz ve müjdeleniniz" buyurdu .

7

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Atâ: "Kim nefsinin cimriliinden

1

Âli Imrân Sur, 102
2 Teâbun Sur. 16

3 Teâbun Sur. 16

4 Teâbun Sur. 16

5
Âli Imrân Sur. 102

6 Teâbun Sur. 16

7 bn Sa'd (5/516), Ahmed 29/399 (17856, 17857) ve Ebû Dâvud (1096). Hasen hadistir

(Bakn: Elbânî, Sahih Sünni Ebî Dâvud, 971).
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korunursa ..."
1 buyruunu açklarken: '"Kim nafaka vermekte cimrilikten

korunursa, mânâsndadr" dedi.

Abd b. Humeyd'in Habîb b. ihâb el-Anberî’den bildirdiine göre kardei

öyle demitir: bn Ömer ile Arafat'a karlatm ve onun muhabbetinde

bulunmak ve onu dinlemek istedim. Onun en çok: "Allahm! Cimrilikten ve

kötü eylerden sana snm” dediini iittim. Sonra bir toplumda geceledi

ve yine onun ayn eyleri dediini iittim. Ondan aynlmak istediim zaman:

“Ey Abdullah! Senin muhabbetine katlmak istedim ve en çok cimrilikten ve

kötü eylerden (Yüce Allah'a) sndn gördüm" dedi. Bunun üzerine o:

"Kurtulua erenlerden olmaktan daha üstün bir ey bulamyorum. Zira Allah:

"...Kim nefsinin cimriliinden korunursa, ite onlar kurtulua erenlerin ta

kendileridir
"3

buyurmaktadr" dedi.

^ jjSü mj yiiûj ÛpL \Ls- m \^> o\

"Eer Allah a güzel bir borç takdiminde bulunursanz, onu
sizin için kat kat yapar ve sizi balar; Allah, ükrün
karln verendir; Halim dir/' (Teâbun Sur. 17)

Hâkim ve bn Cerîr'in Ebû Hureyre'den bildirdiine göre Resûlullah Mellehu

aleyhi vesellem): "Yüce Allah: «Kulumdan borç istedim, ama bana borç vermedi.

Kulum bilmeyerek: "Ah u zaman, ah u zaman" demek suretiyle bana sövdü.

Hâlbuki ben Zamanm » buyurmutur " dedi. Sonra Ebû Hureyre: "Eer

Allah'a güzel bir borç takdiminde bulunursanz, onu sizin için kat kat yapar

ve sizi balar..." 3 buyruunu okudu .
4

Abd b. Humeyd'in Ebû Hayyân'dan, o da babasndan bildirdiine göre

hocalarndan bir kii, dilencinin: "Kim Allah’a güzel bir borç verir?” dediini

iitirse: "Allah bütün eksikliklerden münezzehtir. Allah'tan baka ilah yoktur,

Allah en büyüktür. te bu da en güzel borçtur" derdi.

Teâbun Sur. 16
1 Teâbun Sur. 16

3 Teâbun Sur. 17

4 Hâkim (1/418, 2/453, "sahih”) ve bn Cerîr (2/642). Elbânî, es-Silsiletu 's-Sahîha 'ila

(3477) hadisin sahih olduunu söylemitir.



TALÂK SÛRES
bnu'd-Durays, Nehhâs, ibn Merdûye ve Beyhakî'nin bildirdiine göre bn

Abbâs: "Talâk Sûresi, Medine’de inmitir" dedi.’

Abdurrezzâk Musannefte ve Saîd b. Mansûr'un Tâvus'tan bildirdiine

göre Hz. Peygamber (sakiaiiaho aleyhi veseiiem) Cuma namaznda Cuma Sûresi ile Talâk

Sûrelerini okudu .

2

4)1 \yj\j SJjaJI I X*} jÂL.» *LÎI pilli? £ÜI I4J Ü

îM* jjt: ol ni &.-M ij 'i

D ,JjlÎ V pil9 JlÂ 4)1 3 JU3 ^j 4)1 *jJ&- JjÜJj

^;l ilil Ju;

"Ey peygamber! Kadnlan boamak istediinizde, onlan

iddetlerini dikkate alarak boayn ve iddeti sayn. Rabbiniz

olan Allah'a kar gelmekten saknn. Apaçk bir hayâszlk
yapmalar dnda onlan evlerinden çkarmayn, kendileri

de çkmasnlar. Bunlar Allah'n snrlandr. Kim Allah'n

snrlann aarsa, üphesiz kendine zulmetmi olur.

Bilemezsin, olur ki Allah, sonra yeni bir durum ortaya

çkarr." (Talâk Sur. 1)

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Enes der ki: Resûlullah (seiiaiiehu aleyhi veseiM

ei Hafsa’y boam ve Hafsa ailesinin yanna gitmiti. Bunun üzerine Yüce

Allah: "Ey peygamber! Kadnlar boamak istediinizde, onlar iddetlerini

dikkate alarak boayn ..." 3 âyetini indirdi. Burada Hz. Peygamber'eMaiiah aleyhi

veseiiem): "Onu geri döndür. O, oruç tutan, gece ibadetlerine kalkan ve

Cennetteki elerinden biridir" denilmitir .

4

’ bnu'd-Durays (sh. 17), Nehhâs (sh. 745) ve Beyhakî, Delâil (7/143).
1
Abdurrezzâk (5237).

3 Talâk Sur. 1

4 bn Kesîr Tefsîr'de (8/168) geçtii üzere bn Ebî Hâtim.
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bnu’l-Münzir'in bildirdiine göre bn îrîn: "...Bilemezsin, olur ki Allah,

sonra yeni bir durum ortaya çkarr
* 1 buyruunu açklarken: “Bu âyet, Hafsa

binti Amr hakknda inmitir. Hz. Peygamber Mallahu aleyhi vesellem) onu bir defa

boaynca: "Ey peygamber! Kadnlar boamak istediinizde, onlar

iddetlerini dikkate alarak boayn ve iddeti sayn. Rabbiniz olan Allah'a

kar gelmekten saknn. Apaçk bir hayâszlk yapmalar dnda onlar

evlerinden çkarmayn, kendileri de çkmasnlar. Bunlar Allah'n snrlardr.

Kim Allah'n snrlarn aarsa, üphesiz kendine zulmetmi olur.

Bilemezsin, olur ki Allah, sonra yeni bir durum ortaya çkarr* âyeti indi.

Bunun üzerine Hz. Peygamber (saiiaiiahu aleyhi meiian) onu geri döndürdü.

Hâkim'in bildirdiine göre bn Abbâs der ki: Abdu Vezid Ebu Rükâne ei

Ümmü Rükâne'yi boad ve Müzeyne’den bir kadnla evlendi. Bu kadn,

Resûlullah'a (seMahu aleyhi vesellem) gelip bandan alm olduu bir saç göstererek:

“Ya Resûlallah! Benim ondan istifadem ancak u saç teli kadardr" dedi. O

anda Resûlullah' (saiiaiiahu aleyhi vesellem) bir hamiyyet (taassub) bast. Resûlullah

(satiRiishu aleyhi vesellem) Rükâne'yi ve kardelerini çartt ve meclisinde bulunanlara

(o iki çocuu göstererek): “Bunlarn filan kiiden olduunu görüyor

musunuz?" diye sordu. Onlar da: “Evet" deyince, Resûlullah Mallahu aleyhi vesellem)

Abdu Yezîd'e:
"Onu (Muzeyne'li eini) boa" buyurdu. O da isteneni yapt.

Sonra:
"
Sen onu (Ûmmü Rükâne'yi) geri döndür" buyurdu. Abdu Yezîd: “Ya

Resûlallah! Ben onu boadm" deyince, Hz. Peygamber (saiialiahu aleyhi vesellen):

"Biliyorum, sen onu geri döndür" buyurdu. Bunun üzerine: "Ey peygamber!

Kadnlan boamak istediinizde, onlar iddetlerini dikkate alarak

boayn ..."
2
âyeti indi.

Zehebî der ki: Bu zayf bir senettir ve (metnen) hatal haberdir. Çünkü

Abdu Yezîd slam dönemine yetiememitir .

3

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Mukâtil der ki: Bize bildirildiine göre:

"Ey peygamber! Kadnlar boamak istediinizde, onlar iddetlerini dikkate

alarak boayn ..."4
âyeti Abdullah b. Amr b. el-Âs, Tufayl b. el-Hâris ve Amr b.

Saîd b. el-Âs hakknda inmitir.

1

Talâk Sur. l

2
Talâk Sur. 1

3 Hâkim (2/491).

4
Talâk Sur. 1
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bn Merdûye'nin Ebu’z-Zübeyr vastasyla bildirdiine göre bn Ömer, Hz.

Peygamber (ufaltahu aleyhi «seiietn) zamannda hanmn âdet halinde iken boad. Hz.

Ömer, Resûlullah’a (saiisUshu aleyhi «talim) gidip durumu bildirince: "Ona, eini geri

döndürmesini, (hayzlktan) temizlenene kadar yannda tutmasn ve bundan

sonra isterse onu boamasn söyle" buyurdu. Bunun üzerine Yüce Allah: "
iî

Ben, bn Ömer'in bu âyeti bu ekilde okuduunu iittim.

Mâlik, âfiî, Musannefte Abdurrezzâk, Ahmed, Abd b. Humeyd, Buhârî,

Müslim, Ebû Dâvud, Tirmizî, Nesâî, bn Mâce, bn Cerfr, bnu'l-Münzir, Ebû

Ya'la, bn Merdûye ve Sünen' öe Beyhakî’nin bildirdiine göre bn Ömer

hanmn âdet halinde iken boad. Ömer bu durumu Resûlullah'a (saiiaiiahu aleyhi

«saUam) bildirince, Resûlullah (saUaJiahu aleyhi v«niiem) öfkelendi ve: "Onu ge i döndürsün

ve temizlenene (âdetten kesilene) kadar beklesin. Temizlendikten sonra bir daha

âdet görüp tekrar temizleninceye kadar yannda tutsun. O zamanda onu

boamak isterse ona yaklamadan önce temiz halinde iken boasn. Bu, Allah'n

emretmi olduu dorultuda boama eklidir" buyurdu ve: "
l^îl U

jîi j ^.jiîLî tul)i" buyruunu okudu .

1

Musannefte Abdurrezzâk, bnu’l-Münzir, Hâkim ve bn Merdûye'nin bn

Ömer'den bildirdiine göre Resûlullah (ssiiaiiahu aleyhi veaaiiem) bu âyeti: " j j>**Ala£

eklinde okumutur .

2

Abdurrezzâk, FedâiVde Ebû Ubeyd, Saîd b. Mansûr, Abd b. Humeyd, bn

Merdûye ve Beyhakî'nin bildirdiine göre bn Abbâs bu âyeti: " jJü j

^jV'eklinde okurdu .

3

bnu’l-Enbârî, Saîd b. Mansûr, Abd b. Humeyd, bnu'l-Münzir, bn Merdûye

ve Beyhakî'nin bildirdiine göre Mücâhid bu âyeti: S

1

Mâlik (2/576), âfiî 2/65 (104), Abdurrezzâk (10952- 10954), Tefsîr (2/297), Ahmed

9/153, 154, 221, 370, 10/61, 62, 242, 289 (5164, 5299, 5524, 5525, 5792, 6081, 6141), Buhârî

(5251, 5252, 5332, 7610, 4908), Müslim (1471), Ebû Dâvud (2179, 2182, 2185), Tirmizî

(1175), Nesâî (3389- 3391, 3396), bn Mâee (2019), bn Cerîr (23/27- 29), Ebû Ya'la (5561,

5650) ve Beyhakî (324, 327).

2
Abdurrezzâk (10960), Hâkim (2/250) ve Müslim (1471/14).

3 Abdurrezzâk (10928), Ebû Ubeyd (sh. 187), Saîd b. Mansûr (1058) ve Beyhakî

(7/323).
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eklinde okurdu .

1

bnu’l-Enbârî'nin bildirdiine göre ibn Ömer bu âyeti:

eklinde okudu.

Jiil j

bn Merdûye'nin bn Ömer'den bildirdiine göre Hz. Peygamber (sakiaiishu airyh

vuseiiem) bu âyeti: ^ÂyUJaj
"1 eklinde okumu ve: "Temizlendikten sonra

onunla birlemeden (boayn)" buyurmutur.

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre bn Ömer bu âyeti:

eklinde okumu ve: “Onunla birlemeden temiz halinde iken (boayn)”

demitir.

Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd, Taberânî ve Beyhakî’nin bildirdiine göre

bn Mes'ûd bu âyeti: S***^"* eklinde okumu ve: “Onunla

birlemeden temiz iken (boayn)” demitir.
5

Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd, bnu'l-Münzir, Taberânî, Beyhakî ve bn

Merdûye'nin bildirdiine göre bn Mes'ûd: “Kim sünnete uyarak Allah'n

emretmi olduu ekilde hanmn boamak isterse, hanm âdetten

temizlendikten sonra onunla birlemeden önce temiz halinde iken boasn”

demitir .

6

Saîd b. Mansûr, Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu'l-Münzir, ibn Ebî Hâtim ve

bn Merdûye'nin deiik kanallarla bildirdiine göre bn Abbâs: "...Onlar

iddetierini dikkate alarak boayn ..."7 buyruunu: “Onlar birlemeden önce

temiz hallerinde iken boayn" eklinde açklad .

8

Abd b. Humeyd ve bn Merdûye'nin Ebû Mûsa'dan bildirdiine göre

Resûlullah (saiiaiiehu BByhi vesBilem): "Sizden biri hanmna: «Ben seni boadm, ben snli

geri döndürdüm» demesin. Bu, müslümanlann boama ekli deildir. Kadn

temiz halinde iken boayn " buyurmutur.

1

Saîd b. Mansûr (1059) ve Beyhakî (7/323).

1

Talâk Sur. 1

3 Talâk Sur. 1

4
Talâk Sur. 1

5 Abdurrezzâk (10927), Taberânî (9610) ve Beyhakî (7/325).

6
Abdurrezzâk (10929), Taberânî (9611, 9612) ve Beyhakî (7/332).

1
Talâk Sur. 1

8 bn Cerîr (23/23).
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Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre Mücâhid: "...Onlar iddetlerini

dikkate alarak boayn ..."
1

buyruunu: “Onlar temiz hallerinde iken

boayn" eklinde açklad. Baka bir lafzda ise: “Onlarla birlemeden önce

temiz hallerinde iken boayn” eklindedir.

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Katâde: "...Onlar iddetlerini dikkate

alarak boayn ..."
2 buyruunu açklarken öyle dedi: "Burada iddeti dikkate

almaktan kast, âdetten temizlendikten sonra onunla birlemeden önce

boamaktr. Kii hanmyla birletikten sonra hamile kalp kalmadn
bilmeden onu boamaktadr. Bu da caiz deildir.”

Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd, Taberânî, bn Merdûye ve Beyhakî'nin

bildirdiine göre Mücâhid der ki: Bir gün bir kii bn Abbâs'a: “Ey Ebu'l-

Abbâs! Ben hanmm bir defada üç talakla boadm” dedi. Bunun üzerine bn

Abbâs: “Sen Rabbine kar asi oldun ve hanmn sana haram oldu. Sen

Allah'dan korkmadn ki sana bir çk yolu göstersin. Sizden biri hanmn
bouyor, sonra da: “Ey Ebu'l-Abbâs!” diyor. Oysa Allah: “ fi} ,**1)1 1$ I

j s «uln" buyurmaktadr” dedi. bn Abbâs ta bu âyeti bu

ekilde okumaktayd. 3

bn Cerîr ve bnu’l-Münzir'in bildirdiine göre bn Abbâs: "Onlar

iddetlerini dikkate alarak boayn ..."4 buyruunu açklarken öyle dedi:

“Kii, hanm âdet halinde iken onu bomasn. Hanm temiz iken onunla

birletikten sonra da boamasn. Ona yaklamasn. Âdet görüp

temizlendikten sonra onu boasn. Eer âdet görüyor ise iddeti üç âdet

görmesidir. Eer âdet görmüyorsa iddeti üç aydr. Eer hamile ise iddeti

doum yapana kadardr. Kii eer bu iddet dolmadan onu geri döndürmek

isterse, Allah’n: "...içinizden iki âdil (dürüst) kimseyi ahit tutun ..."5

buyurmu olduu gibi iki ahit tutmas gerekmektedir. Boama annda da,

geri döndürme annda da iki ahit gerekmektedir. Eer geri döndürürse iki

boama hakk kalm olur. Eer iddeti biter de geri döndürmezse bir talakla

boam olur. O zaman kadn hürdür. Dilerse kocasyla dilerse bakasyla

1

Talâk Sur. 1

1

Talâk Sur. 1

3 Abdurrezzâk (11352), Taberânî (11139, 11157), Beyhakî (7/331) ve Ebû Dâvud

(219T). Sahih hadistir (Bakn: Elbânî, Sahih Sünen Ebi Dâvud, 1923).

4
Talâk Sur. 1
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evlenir.’

Abdurrezzâk ve bnu'l-Münzir’in bildirdiine göre bn Abbâs der ki:

Boama ekli dört çeittir. kisi helal olan boama, ikisi de haram olan

boamadr. Haram olan boamalar hanmyla cinsel ilikiyi sürdürürken

boamasdr. Çünkü rahimde bir ey tuttu mu, tutmad m bilmemektedir. Bir

de âdet halinde iken boamadr. Helal boamalar ise kocann hanmn, iliki

söz konusu olmakszn temiz halde iken boamas ve hamilelii açkça belli

olduu haliyle boamasdr.

Abd b. Humeyd, Taberânî ve bn Merdûye’nin bildirdiine göre bn

Mes'ûd: "Ey peygamber! Kadnlar boamak istediinizde, onlar iddetlerini

dikkate alarak boayn ..."
2 buyruunu açklarken öyle dedi: “ddeti dikkate

alarak boama ekli, kocann hanmn temiz halinde iken boamasdr. Sonra

dilerse iddet doluncaya kadar onu brakr, dilerse geri döndürür."3

Abdurrezzâk, Beyhakî ve bn Merdûye’nin Mücâhid'den bildirdiine göre

bn Abbâs’a hanmn yüz defa boayan bir kiinin durumu sorulunca:

“Rabbine kar asi oldun. Kim Allah’dan korkarsa Allah ona bir çk yolu

gösterir" dedi ve: J i .Lllil piAL fij lî" buyruunu

okudu .

4

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre ibn Mes'ûd: "Onlar iddetlerini

dikkate alarak boayn ..."5 buyruunu açklarken: “ddeti dikkate alarak

boamaktan kast, onlan temiz hallerinde iken ilikiye girmeksizin

boamaktr" dedi.

Abd b. Humeyd'in a'bî'den bildirdiine göre (Kad) ureyh bir boama ile

hanmn boad. Sonra iddeti dolana kadar ona yaklamad, iddeti dolunca

yanna girmek için izin isteyince ei korktu. Yanna girerek: “Onlar

evlerinden çkarmayn, kendileri de çkmasnlar ..."
6 buyruunu yerine

getirip Allah'a itaat etmek istedim" dedi.

Abd b. Humeyd'in Muhammed b. Sîrîn'den bildirdiine göre ureyh iki

’ Abdurrezzâk (10930).

2
Talâk Sur. 1

3 Taberâû (9613-9615).

4 Abdurrezzâk (11346) ve Beyhakî (7/331, 337).

5 Talâk Sur. 1

6
Talâk Sur. 1
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ahit tutarak hanmn boad ve ahitlere: “Bunu gizli tutun!" dedi. Onlar da

bunu gizli tuttular. Ancak iddet dolduu zaman ureyh ona iddetin

dolduunu haber verdi. Bunun üzerine o da eyalannt toplad. ureyh: “Onun

günah ielemesini istemedim” dedi.

Abdurrezzâk ve bnu'l-Münziriin bildirdiine göre bn Ömer: “Boanan ve

kocalan ölen kadnlar, gündüzleri evlerinden dan çkabilirler. Ancak geceyi

evlerinin dnda geçiremezler" dedi .

1

Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre Amir(-i a'bi) der ki: Fâtma binti

Kays’n bana bildirdiine göre kocas onu üç talak ile boamt. Bu durum

için Resûlullah'a (uiiaiuu slayt» reselisin) gittiinde, Resûlullah'n (saiiaium aieytu veseiiem) emri

üzerine iddetini amcas Amr b. Ümmü Mektûm'un yannda geçirdi.

Abd b. Humeyd'in Ebû Seleme b. Abdirrahman b. Avf'tan bildirdiine göre

Amr b. Hafs b. el-Muîre'nin nikah altnda olan Fâtma binti Kays ona

kocasnn kendisini -üç talakla- boadn söylemiti. Dediine göre evinden

çkm olduu bir günde Resûlullah’a (saiiaiiahu aleyhi veseHem) gelmi ve Hz.

Peygamber (sayiatu aieytu vasaiiem) ona kör olan bn Ümmi Mektûm'un yanna

tanmasn emretmiti. Mervân boanm kadnn evinden dan çkma

olaynda Fâtma'ya inanmamt. Urve: “Hz. Âie, Fâtma binti Kays'n bu

dediklerinin doru olmadn söyledi" dedi.

bn Merdûye'nin bildirdiine göre Ebû shâk der ki: Esved b. Yezîd ile

büyük mescidde oturmutum. Beraberimizde a'bî de bulunmaktayd. O,

Fâtma binti Kays'n olayndan bahsederek Resûlullah’n (sailaaahu aleyhi resatm) ona

evde kalma ve nafaka hakk vermediini söyledi. Bunun üzerine Esved bir

avuç çakl ta alp ona frlatarak: “Yazlar olsun! Bu ekilde mi

konuuyorsun?!” dedi. Hz. Ömer: “Biz kendisine evde kalma ve nafaka hakk

verilip verilmediini hatrlayan veya unutan bir kadnn demesiyle Allah'n

Kitabn ve Hz. Peygamberim Maiiahu aieytu veseiiem) sünnetini brakacak deiliz.

Çünkü Allah: "...Apaçk bir hayâszlk yapmalar dnda onlar evlerinden

çkarmayn, kendileri de çkmasnlar..."
2 buyurmaktadr" dedi.

Abdurrezzâk'n Ubeydillah b. Abdillah b. Utbe’den bildirdiine göre Ebû

Amr b. Hafs b. el-Muîre, Hz. Ali ile birlikte Yemen'e gitti. Hanm Fâtma binti

Kays'a haber göndererek kalm olan bir talakla onu boadn bildirdi. Hâris

1

Abdurrezzâk (12061).
2

Talâk Sur. 1
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b. Hiâm ve Ayya b. Ebî Rabî'a'ya ona nafaka vermelerini söyledi. Ancak ei

nafakay az bulmutu. Haris b. Hiâm ve Ayyâ b. Ebî Rabî'a ona: “Vallahi

ancak hamile olman durumunda sana nafaka veriliri' dediler. Bunun üzerine

Fâtma, Hz. Peygamberie (saiuiahu aleyhi «selle™) giderek durumunu anlat. Hz.

Peygamber Maiiab aleyh yeseiiem): "Senin nafaka hakkn yoktur" buyurdu. Fâtma

baka yere gitmek için izin isteyince Hz. Peygamber de (saiiaiiahu aleyhi vesellem) ona

izin verdi.

(Daha sonralar vali) Mervân bu durumu(n asln) örenmek için ona birini

gönderdi. O da bu hadiseyi kendisine anlatt. Mervân: “Ben bu hadisi ancak

tek bir kadndan iitebiliyorum. Bu sebeple insanlann uygulamakta olduunu

tercih ediyoruz” dedi. Bunun üzerine Fâtma öyle dedi: "Benimle sizin

aranzda Kuriân hakem olsun. Yüce Allah: "...Apaçk bir hayâszlk yapmalar

dnda onlar evlerinden çkarmayn, kendileri de çkmasnlar. Bunlar

Allah'n snrlardr. Kim Allah'n snrlarn aarsa, üphesiz kendine

zulmetmi olur. Bilemezsin, olur ki Allah, sonra yeni bir durum ortaya

çkarr" buyurmaktadr. Bu, geri döndürme hakk olan koca içindir. Burada üç

talaktan sonra bahsedilen ey nedir ki? Siz neye dayanarak: «Eer hamile

deilse onun nafakas yoktur» diyorsunuz? O zaman onun dan çkmasn

niçin engelliyorsunuz? Onu evde tutarlar. Âdet görüp temizlendikten sonra

onu bir talak ile boar. Eer âdet görüyorsa iddeti üç âdet görmedir. Eer

görmüyorsa iddeti üç aydr. Eer hamile ise iddeti doum yapana kadardr.

Eer iddeti dolmadan geri döndürecek olursa Allah'n «...çinizden iki âdil

kimseyi ahit tutun ...»
1 buyurmu olduu gibi iki ahit tutmas

gerekmektedir. Boama annda da geri döndürme annda da iki ahit

gerekmektedir. Eer geri döndürürse iki boama hakk kalm olur. Eer

iddeti biter de geri döndürmezse bir talakla boam olur. O zaman kadn

hürdür. Dilerse kocasyla, dilerse bakasyla evlenir.''
2

Abdurrezzâk, bnu'l-Münzir ve Beyhakî'nin bildirdiine göre bn Abbâs der

ki: Boama ekli dört çeittir. kisi helal olan boama, ikisi de haram olan

boamadr. Haram olan boamalar hanmyla cinsel ilikiyi sürdürürken

boamasdr. Çünkü rahimde bir ey tuttu mu, tutmad m bilmemektedir. Bir

de âdet halinde iken boamadr. Helal boamalar ise kocann hanmn, iliki

söz konusu olmakszn temiz halde iken boamas ve hamilelii açkça belli

'Talâk Sur. 2
2

Abdurrezzâk, Musannef (12024), Tefsir (2/297, 298) ve Müslim (1480/41).
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olduu haliyle boamasdr .

1

Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd, bnu'l-Münzir, Hâkim, bn Merdûye ve

Beyhakî'nin Sünen' de bildirdiine göre bn Ömer: "Apaçk bir hayâszlk

yapmalar dnda onlar evlerinden çkarmayn ..."
2 buyruunu açklarken:

“Apaçk bir hayâszlk yapmalar dnda iddetleri bitmedikçe onlar

evlerinden çkarmayn, mânâsndadr" dedi .

3

Abd b. Humeyd ve bnu’l-Münzir'in bildirdiine göre bn Abbâs: "Apaçk

bir hayâszlk yapmalar dnda onlar evlerinden çkarmayn ..."4

buyruunu açklarken: “Burada hayâszlktan kast zinadr" dedi.

Abd b. Humeyd, Haan ve a'bî'den aynsn bildirir.

Abdurrezzâk ve Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre Mücâhid: "Apaçk bir

hayâszlk yapmalar dnda onlar evlerinden çkarmayn ..."5 buyruunu

açklarken: “Zina etmeleri halinde (onlar evlerinden çkarabilirsiniz)” dedi .

6

Abdurrezzâk ve bnu'l-Münzir’in bildirdiine göre Atâ el-Horasânî:

"Apaçk bir hayâszlk yapmalar dnda onlar evlerinden çkarmayn ..."

7

buyruunu açklarken: “Bu, ericezalar indirilmeden önce var olan bir eydi.

Kadn hayâszlk yapt zaman evinden çkarlrd" dedi.

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Saîd b. el-Müseyyeb: "Apaçk bir

hayâszlk yapmalar dnda onlar evlerinden çkarmayn ..."9 buyruunu

açklarken: “Ancak had (eri ceza) gerektiren bir suç iledii zaman evinden

çkarlr ve ona had uygulanr" dedi.

Abdurrezzâk, Saîd b. Mansûr, bn Râhûye, Abd b. Humeyd, bn Cerîr,

bnu'l-Münzir ve Beyhakî'nin deiik kanallarla bildirdiine göre bn Abbâs:

"Apaçk bir hayâszlk yapmalar dnda onlar evlerinden çkarmayn ..."
10

1

Abdurrezzâk (10930) ve Beyhakî (7/325).

3

Talâk Sur. I

3 Abdurrezzâk (11019), Hâkim (2/491, "sahih") vc Beyhakî (7/431).

4 Talâk Sur. 1

5 Talâk Sur. 1

6
Abdurrezzâk (11017).

7 Talâk Sur. 1

8
Abdurrezzâk (11020).

9 Talâk Sur. 1

10
Talâk Sur. 1
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buyruunu açklarken: “Burada hayâszlktan kast, kadnn kocasnn ailesine

kötü sözler söyleyip dil uzatmasdr. Kadn öyle bir ey yapt zaman evinden

çkarlr" dedi.’

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Saîd: "Apaçk bir hayâszlk yapmalar

dnda. .."3 buyruunu açklarken öyle dedi: “Eer dediiniz gibi

hayâszlktan kast, zina olsayd kadn evinden çkarlr ve recmedilirdi. bn
Abbâs bu konuda: «Kadn ancak hayâszlk ederse evinden çkarlr» dedi.

Hayâszlktan kast da kadnn kocasna kar serkelik etmesidir."

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre krime: “Apaçk hayâszlktan kast,

kötü huylu olmaktr" dedi.

bnu’l-Münzir'in bildirdiine göre krime: "Apaçk bir hayâszlk yapmalar

dnda ..."3 buyruunu açklarken: “Burada kadnn çirkin sözlü olmas

kastedilmektedir. Eer zina edecek olsa recmedilirdi" dedi.

Abdurrezzâk ve Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Katâde: "Apaçk bir

hayâszlk ..." 4 buyruunu açklarken: “Burada kadnn serkelik etmesi

kastedilmektedir. Bu âyet bn Mes'ûd'un kraatnda: jî VI"

eklindedir" dedi .

5

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Katâde: "Apaçk bir hayâszlk..."
6

buyruunu açklarken: “Burada kadnn serkelik etmesi kastedilmektedir"

dedi.

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Katâde: "...Bilemezsin, olur ki Allah,

sonra yeni bir durum ortaya çkarr"7 buyruunu açklarken: “Eer kocas

onu geri döndürmek isterse onu evinde iken geri döndürür. Onun evinde

kalmas kötü ahlâktan uzak olmak ve Allah'a itaat etmi olmak içindir" dedi.

Abdurrezzâk ve bnu’l-Münzir'in bildirdiine göre brâhîm en-Nehaî der ki:

Bir talakla boayp onu yalnz brakarak iddetinin dolmasn beklemeyi uygun

görürler ve: "...Bilemezsin, olur ki Allah, sonra yeni bir durum ortaya

1

Abdurrezzâk (11021, 11022), bn Râhûye, bn Cerîr (23/34) ve Beyhak! (7/431).

J
Talâk Sur. 1

3 Talâk Sur. 1

4
Talâk Sur. 1

5 Abdurrezzâk (11020).
6
Talâk Sur. 1

7
Talâk Sur. 1
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çkarr"

1

derlerdi. 8u da belki onu geri ister mânâsndadr.
J

Ibn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Fâtma binti Kays: "Bilemezsin, olur ki

Allah, sonra yeni bir durum ortaya çkarr"

3

buyruunu açklarken: "Burada

geri döndürmek kastedilmektedir” dedi.

Abd b. Humeyd ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre brâhîm en-Nehaî der

ki: Bir talakla boayp onu yalnz brakarak iddetinin dolmasn beklemeyi

uygun görürlerdi. Çünkü bilinmez ki, belki bu süreçte onu bir daha nikah

altna alr. "...Bilemezsin, olur ki Allah, sonra yeni bir durum ortaya çkarr
"'1

buyruunuda belki onu geri döndürmek ister eklinde tevil ederlerdi.

Abd b. Humeyd ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Hasan(- Basrî):

"...Bilemezsin, olur ki Allah, sonra yeni bir durum ortaya çkarr"3

buyruunu açklarken: "Burada geri döndürmek kastedilmektedir” dedi.

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Fâtma binti Kays: "...Bilemezsin, olur ki

Allah, sonra yeni bir durum ortaya çkarr"
6 buyruunu açklarken: "Belki

onu geri döndürmek ister mânâsndadr” dedi.

Abd b. Humeyd, Dahhâk ve a’bî'den aynsn bildirir.

#'*'***• •*

^ tâ «y \jLS\j fes Jp ^jS

4)1 jî yj 1
çjJlj

"Boanan kadnlar iddetlerinin sonuna vannca, onlan

güzelce tutun yahut onlardan güzelce ayrln. çinizden iki

âdil kimseyi ahit tutun. ahitlii Allah için dosdoru yapn.
te bununla Allah'a ve âhiret gününe inanan kimselere

öüt verilmektedir. Kim Allah'a kar gelmekten saknrsa,
Allah ona birçk yolu açar." (Talâk Sur. 2)

1

Talâk Sur. 1

2

Abdurrezzâk (10926).

3 Talâk Sur. 1

4
Talâk Sur. 1

3 Talâk Sur. 1

6
Talâk Sur. 1
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Abdurrezzâk ve Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Atâ der ki: “Nikahta,

boamak ta, geri döndürmek te ahitlerle olur."
1

Abdurrezzâk'm bn Sîrîn'den bildirdiine göre bir kii mrân b. Husayn’a

ahit tutmadan karsn boayan ve yine ahit tutmadan geri döndüren b r

kiinin durumunu sorunca mrân öyle dedi: “Ne kadar kötü bir ey yapm.

Bidatla boam ve sünnete uygun olmayan bir ekilde geri döndürmütür.

Boadna ve geri döndürdüüne dair ahit tutup Allah'dan balanmay
dilesin" dedi .

2

Saîd b. Mansûr ve Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre brâhîm en-Nehaî:

“Müslümann âdil olmas, ondan bir töhmet zuhur etmemi olmasdr” dedi.

bnu’l-Münzir'in bildirdiine göre Dahhâk: “Bir eye ahit tutulduunuz

zaman ahitlii dosdoru yapn" dedi.

bn Merdûye'nin bn Abbâs’tan bildirdiine göre bir kii Hz. Peygamber'e

(saiiatiahu aleyhi vesaiiem) ahitlik hakknda sorunca:
"Ancak güne gibi açk seçik olan bir

ey hakknda ahitlik et, aksi takdirde etme" buyurdu .

3

bn Merdûye'nin bn Abbâs’tan bildirdiine göre Resûlullah (mIIbiw>u airhi

reseHem): "Senin için günein parlaklndan daha açk olmayan bir konu hakknda

ahitlik etme" buyurmutur.

bn Merdûye'nin Katâde’den bildirdiine göre Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi veseiterr):

"Sizin en hayrlnz yannda kimsenin bilmedii bir ahitlik olup da istenmeden

önce acele edip bildii eyle ahitlik edendir" buyurmutur .'1

bn Merdûye'nin bildirdiine göre bn Mes'ûd: "...Kim Allah'a kar
gelmekten saknrsa, Allah ona bir çk yolu açar

"5 buyruunu açklarken

öyle dedi: “Burada saknmaktan kast, kiinin çk yolunun Allah tarafndan

olduunu, kendisine verenin, verilmeyi men edenin, belalara maruz brakann

afiyet verenin ve kötülükleri def edenin Allah olduunu bilmesidir” dedi.

"Onu beklemedii yerden rzklandrr ..."
6 buyruu hakknda ise: “Onu

1

Abdurrezzâk (10236).
2
Abdurrezzâk (10255, 10257).

3 Hâkim (4/98). Hafz der ki: "Hâkim hadisin sahih olduunu söylemitir. snâdnda

zayf olan Muhammed b. Süleyman b. Memûl bulunmaktadr."
4 Müslim (1719).

5 Talâk Sur. 2
6
Talâk Sur. 3
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aklna gelmeyecek yerden nzklandrr, mânâsndadr" dedi.

Saîd b. Mansûr ve uabu'l-mân da Beyhakî, Mesrûk'tan aynsn bildirir.’

Abd b. Humeyd ve Hilye'de Ebû Nuaym'n bildirdiine göre Katâde:

"...Kim Allah'a kar gelmekten saknrsa, Allah ona bir çk yolu açar
" 2

buyruunu açklarken öyle dedi: "Her türlü dünyalk ilerin üphelerinden,

ölüm annda maruz kalnacak skntdan ve kyamet günü korkularndan çk
yolu açar. Allah'dan korkun. Zira Allah dünyada nzk, âhirette ise sevab

bununla verir. Allah: "...Andolsun, eer ükrederseniz elbette size nimetimi

artrrm ..."3 buyurmaktadr. ükretme karlnda da: "Onu beklemedii

yerden nzklandrr..."4 buyurmaktadr. Bu da ümit etmedii ve beklemedii

bir yerden rzklandnr, mânâsndadr."5

bnu'l-Münzir ve Ibn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs: "...Kim

Allah'a kar gelmekten saknrsa, Allah ona bir çk yolu açar
"6 buyruunu

açklarken: "Allah onu dünya ve âhirette bütün skntlardan kurtarr" dedi .

7

Ebû Ya’la, Ebû Nuaym ve Deylemî'nin Atâ b. Yesâr vastasyla bn

Abbâs'tan bildirdiine göre Resûlullah Uaiiaiiahu aleyhi veseiiem): "...Kim Allah'a kar

gelmekten saknrsa, Allah ona bir çk yolu açar
"8 buyruunu açklarken:

"Dünya üphelerinden, ölümün skntlarndan ve kyamet gününün

iddetlerinden çk yolu açar" buyurdu .

9

bn Merdûye ve bn Asâkir’in bildirdiine göre Ubâde b. es-Sâmit der ki:

Atalarmdan bir kii bir defada hanmn bin talakla boad. Torunlar

Resûlullah'a MbIUuj aleyhi vBaeUefn) giderek: "Ya Resûlallah! Atamz annemizi bin

talakla boad. Bunun bir çk yolu var mdr?” diye sordu. Bunun üzerine Hz.

Peygamber (sallaBahu aleyhi veseflem): "Sizin atanz Allah'dan korkmam ki ona bir çk
yolu göstersin. Sünnete uymakszn onunla üç talakla boanm oldu. Dierleri

1

Beyhakî (1286).

2
Talâk Sur. 2

3 brâhîm Sur. 7
4 Talâk Sur. 3
5 Ebû Nuaym (2/340, 341).

6
Talâk Sur. 2

7
el-tkân'da (2/48) geçtii üzere bn Ebî Hâtin.

8
Talâk Sur. 2

9 Ebû Nuaym (2/340) ve Deylemî (7212).
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de günah olarak boynundadr" buyurdu .

1

Hâkim’in Salim b. Ebi'l-Cad vastasyla bildirdiine göre Câbir der ki: "Kim

Allah'a kar gelmekten saknrsa, Allah ona bir çk yolu açar. Onu

beklemedii yerden rzklandrr ..."
1
âyetleri Eca'l fakir bir kii hakknda

inmitir. Bu kii eli dar ve çocuklan çok bir kiiydi. Bu kii Resûlullah’a (»üaiiau

aleyhi vesellem) giderek bir eyler istedi. Bunun üzerine Hz. Peygamber (saiiaiiahu aie>h

veseiiem): "Allah'dan kork ve sabret

"

buyurdu. Az bir zaman geçmiti ki esir

olarak tutulan olu kurtularak bir koyun sürüsü ile geldi. Resûlullah'a IsbIIbIIbiu

aleyhi vesellem) gidip durumu bildirince, ona:
"
Onu ye!" buyurdu. Bunun üzerine:

"...Kim Allah'a kar gelmekten saknrsa, Allah ona bir çk yolu açar
" 3

buyruu indi .

4

Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Salim b.

Ebi’l-Ca'd der ki: "...Kim Allah'a kar gelmekten saknrsa, Allah ona bir

çk yolu açar"s
âyeti, zorluklar ve musibetlere maruz kalm Eca'l bir kii

hakknda inmitir. Düman olunu esir olarak almt. Bu kii Hz.

Peygamber*e (sdiaHahu aleyhi «seUem) gidince, ona:
"
Allah'dan kork ve sabret

"

buyurdu. Allah, esir dümü olunun esaretini bitirmi ve bu olu geri

gelmiti. O beraberinde keçiler getirmiti. Hz. Peygamber'e (uiiaiiBhu aleyhi vesellem)

gelip bu durumunu anlatnca bu âyet indi ve Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi veseiien):

"Onlar enindir " buyurdu .

6

Hatîb'in Târih'te Cuveybir vastasyla Dahhâk’tan bildirdiine göre bn

Abbâs der ki: "...Kim Allah'a kar gelmekten saknrsa, Allah ona bir çk
yolu açar

"7
âyeti, Avf b. Mâlik el-Ecaî'nin esir dümü olu hakknda inmitir.

Mürikler olunu esir olarak alm ve balayarak aç brakmt. Bunun üzerine

içinde bulunmu olduu zorluk ve iddeti gidip Resûlullah'a («Haiiahu aleyhi vesellem)

bildirmesi için babasna bir mektup yazd. Babas durumu Resûlullah'a (seiiaiian

aleyhi vesellem) bildirince:
"Ona bir mektup yazarak Allah'dan korkmasn, Allah a

tevekkül etmesini ve sabah akam : «Ey inananlar! And olsun ki, içinizden size,

1

bn Asâkir (64/303).
1
Talâk Sur. 2, 3

3 Talâk Sur. 2

4 Hâkim (2/492).

5 Talâk Sur. 2
6 bn Cerîr (23/45,46).

7 Talâk Sur. 2
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skntya uramanz kendisine ar gelen, size dükün, inananlara efkatli ve

merhametli bir peygamber gelmitir. Eer yüz çevirirlerse de ki: «Allah bana

yeter; ondan baka tanr yoktur, yalnz ona güveniyorum; o büyük Ar'n

Rabbidir» demesini söyle" buyurdu. Mektup oluna ulat zaman onu okudu

ve Allah iplerini çözdü. Müriklerin develerini ve koyunlann otlattklan yere

gelip onlan da önünde sürerek getirdi. Hayvanlar Hz. Peygamber’inMBBhu aleyhi

vesellem) yanna getirerek: “Ya Resûlallah! Allah iplerimi çözdükten sonra bunlar

müriklerden alp geldim. Bunlar helal mi, yoksa haram mdr?" dedi.

Resûlullah (saRallahu aleyhi vasdiem):
"
Biz bunun bete birini aldktan sonra helaldir"

buyurdu. Bunun üzerine Yüce Allah: "Kim Allah'a kar gelmekten saknrsa,

Allah ona bir çk yolu açar. Onu beklemedii yerden rzklandrr. Kim

Allah'a tevekkül ederse, O kendisine yeter. üphesiz Allah, emrini yerine

getirendir. Allah, (iddetten ve rahatlktan) her eye bir ölçü (zaman)

koymutur"

1

âyetlerini indirdi. bn Abbâs: “Kim bu âyetleri ahmaklndan

korkulan bir idarecinin yannda veya bomasndan korkulan sel felaketinde

veya yrtc bir hayvanla karlat zaman okursa bunlardan hiçbir ey ona

zarar vermez" dedi.*

bn Merdûye’nin Kelbî vastasyla Ebû Sâlih'ten bildirdiine göre bn

Abbâs der ki: Avf b. Mâlik el-Ecaî Resûlullah'a (sbIIbIIbHij aleyhi mailem) gelerek: “Ya

Resûlallah! Dümanlar olumu esir alm bulunmaktadr. Annesi de çok

üzülmektedir. Bana bu konuda ne emredersin?" dedi. Bunun üzerine

Resûlullah Maiiahu aleyhi YEseiiem): "Ona: «Lâ havle velâ kuvvete illâ billâh (=Güç ve

kuvvet ancak Allah'a mahsustur)» sözlerini çokça tekrarlamasn söyle"

buyurdu. Avf b. Mâlik el-Ecaî'nin ei: “Bu ne güzel emirdir" dedi ve bu

sözleri çokça tekrar etmeye baladlar. Düman bir ara oluna kar dikkatsiz

davranp ihmal edince olu onlann koyunlann da sürerek kaçp babasna

geldi. Bunun üzerine: "...Kim Allah'a kar gelmekten saknrsa, Allah ona

birçk yolu açar
"3 buyruu indi.

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Kays b. Mahreme ailesinin azatls

Muhammed b. ishâk der ki: Mâlik el-Ecaî Hz. Peygamber'e (saiiBiBhu aleyhi vesellem)

gelerek: “Avf'n olu esir alnd" dedi. Bunun üzerine Hz. Peygamber (selisliehu

aleyhi vessiBm): "Ona: «Resûlullah: "Lâ havle velâ kuvvete illâ billâh (=Güç ve

1

Talâk Sur. 2, 3
1
Hatib (9/84).

3 Talâk Sur. 2
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kuvvet ancak Allah'a mahsustur)"» sözlerim çokça tekrarlamam emrediyor

"

diye bir mektup yaz" buyurdu. Onu deriden bir iple balamlard. p
üzerinden çknca kaçp kurtuldu. Ancak onlara ait bir deve gördü ve ona

binip yola koyuldu. Yolda kendisini esir alm olanlarn bir hayvan sürüsüyle

karlat. Onlara da seslenince sonuncusu ilk olan takip ederek arkasndan

geldiler. Oullar kapda seslenince anne ve babas armt. Babas

Resûlullah'a Miaiiahu aleyhi veseiiem) gelip olanlar anlatt. Bunun üzerine: "...Kim

Allah'a kar gelmekten saknrsa, Allah ona birçk yolu açar
" 1

ayeti indi .

2

Abd b. Humeyd, Hâkim, bn Merdûye ve Delâil’öe Beyhakî'nin bildirdiine

göre bn Mes’Cd der ki: Bir kii —ki bu kiinin Avf b. Mâlik olduunu

sanyorum — Resûlullah'a Maliahu aleyhi vesilem) gelerek: "Ya Resûlallah! Filan

oullan bana saldnp olumu ve devemi aldlar" dedi. Bunun üzerine

Resûlullah Maliahu aleyh veseiiem):
"
Allah'dan dile!" buyurdu. Bu kii hanmnn

yanna geri dönünce hanm: "Resûlullah Maliahu aleyh. nnfom) sana ne dedi?" diye

sordu. Adam da ona olanlan anlatt. Az bir zaman geçmiti ki, Allah olunu ve

devesini eskiden olduklanndan daha güzel bir ekilde geri döndürdü. Adam
Hz. Peygamber'e Miaiiahu aleyhi veseiiem) gidip durumu haber verince, Allah'n Resulü

(saiiaiiahu aiayhi vBseiiam) minbere çkp Allah’a hamdü sena ettikten sonra Allah'dan

dilemeyi ve ona yalvarmay emredip: "Kim Allah'a kar gelmekten saknrsa,

Allah ona bir çk yolu açar. Onu beklemedii yerden rzklandrr ..."3

âyetlerini okudu .

4

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Hz. Âie: "Kim Allah'a kar gelmekten

saknrsa, Allah ona bir çk yolu açar
"

5

buyruunu açklarken: "Onun

dünyadaki gam ve üzüntüsünü giderir” dedi.

Ahmed, Hâkim bn Merdûye, el-Ma'rife 'de Ebû Nuaym ve Beyhakî'nin

bildirdiine göre Ebû Zer der ki: Resûlullah (tsiiaiiah. aleyhi melem): "Kim Allah'a kar

gelmekten saknrsa, Allah ona birçk yolu açar. Onu beklemedii yerden

nzklandnr..."* âyetlerini okumaya balad. Bunlan o kadar tekrar etti ki,

artk uykum gemiti. Bunun üzerine Resûlullah (saiuu*. *yfc rnüm): "Ey Ebû Zer!

1

Talâk Sur. 2
2

îbn Kesir Tefsîr’de (8A73, 174) geçtii üzere bn Ebî Hatim.
3
Talâk Sur. 2,

3

4 Hakim (1/543) ve Beyhakî (6/106).

5 Talak Sur. 2
6
Talâk Sur. 2,

3
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Eer bütün insanlar bunlarn gereini yerine getirecek olsayd bu onlara

yeterdi" buyurdu .

1

Taberânî, bn Merdûye ve Hilye'de Ebû Nuaym’n Muâz b. Cebel’den

bildirdiine göre Resûlullah [salahlu aleyhi venfan): "Ey insanlar! Allah korkusunu

sermaye edinin. Öyle ederseniz sermayeniz olmadan ve ticaret etmeden Allah

size nzk verir" buyurdu ve: "Kim Allah'a kar gelmekten saknrsa, Allah

ona bir çk yolu açar. Onu beklemedii yerden rzklandrr ..."
2
âyetlerini

okudu .

3

Ahmed, Nesâî ve bn Mâce'nin Sevbân'dan bildirdiine göre Resûlullah

(saiiadehu aleyhi vEseiiem): "üphesiz ki kul iledii günah yüzünden de rzkndan

mahrum edilir. Kaderi duadan baka bir ey geri döndürmez ve iyilikten baka

hiçbir ey ömrü uzatmaz" buyurmutur/
1

Ahmed, Ebû Dâvud, Nesâî, bn Mâce, Hakîm et-Tirmizî, bn Merdûye,

Hâkim ve uabu'l-mân’da Beyhakî'nin bn Abbâs'tan bildirdiine göre

Resûlullah (saiieiiahu aleyhi veseiiem): "Kim çokça istifar ederse Allah ona her üzüntüden

bir kurtulu, her darlktan bir çk yolu açar ve ona beklemedii yerlerden nzk

verir" buyurmutur.

5

bn Ebî Hâtim, Taberânî, uabu'l-mân’da Beyhakî ve Hatîb'in mrân b.

Husayn'dan bildirdiine göre Resûlullah Mallahu aleyhi vesellem): "Kim ümidini sadece

Allah'a balarsa, Allah onun her türlü ihtiyacn karlar ve ona beklemedii

yerlerden nzk verir. Kim de ümidini dünyaya balayacak olursa, Allah da onu

dünyas ile ba baa brakr

"

buyurmutur .

6

1 Ahmed 35/436 (21551), Hâkim (2/492,
“
sahih"), Ebû Nuaym 1/461 (1569) ve Beyhakî

(6/494). Müsned'm muhakikleri: "snâd zayftr" demilerdir.
2
Talâk Sur. 2,

3

3 Taberânî 20/97 (190) ve Ebû Nuaym (6/96). Heysemî, Mecmau'z-Zevâid’de (7/125)

der ki: "snâdnda zayf olan smail b. Amr el-Becelî bulunmaktadr."
4 Ahmed 37/68, 111 (22386, 22438), Tuhfetu'l-Erâfta (2/133) geçtii üzere Nesâî, S. el-

Kübrâ ve bn Mâce (90, 4022). Hasen hadistir (Bakn: Elbârî, Sahih Sünen bn Mâce,

"üphesiz ki kul iledii günah yüzünden de rzkndan mahrum edilir" ifadesi olmakszn; 73,

3248).

5 Ahmed 4/104 (2234), Ebû Dâvud (1518), Nesâî, S. el-Kübrâ (10290), bn Mâce (3819),

Hakîm et-Tirmizî (2/209), Hâkim (4/262) ve Beyhakî (645). Zayf hadistir (Bakn: Elbârî,

Ddîf Sünen Ebî Dâvud, 327).
6 bn Kesir Tefsîr'de (8/174) geçtii üzere bn Ebî Hatim, Taberânî M. el-Evsat (3359),

Beyhakî (1076, 1351, 1352) ve Hatîb (7/196).
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Buhârî'nin Târih'te smail el-Becelî’den bildirdiine göre Hz. Peygamber

(sailailahu aleyhi vesEem): "Size emredildii zaman yasaklanan eyleri brakm olursanz

hiç bir ey ekmeden yerdiniz

"

buyurmutur .

1

bn Ebî eybe, Ebû Hureyre ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Rabî' b.

Huseym: "Kim Allah'a kar gelmekten saknrsa, Allah ona bir çk yolu

açar
" 2 buyruunu açklarken: “nsanlara sknt veren her eyden (bir çk

yolu açar)” dedi .

3

Abdurrezzâk ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre bn Mes'ûd: "...Kim

Allah'a kar gelmekten saknrsa, Allah ona birçk yolu açar
"4 buyruunu

açklarken: “Kurtulu yolu açar” dedi.

Ahmed ve Ahâdîsu'l-Muhtâre ala's-Sahîhayn'da Diyâ'nn Ebû Zerden

bildirdiine göre Resûlullah (sailailahu aleyhi vesellem) ona: "Açk ve gizli olan her iinde

Allah'dan korkmam tavsiye ederim. Hiç kimseden bir ey isteme. Hiçbir

emaneti alma ve iki kii arasnda bile hüküm verme" buyurmutur.

5

Ahmed’in Ebû Saîd el-Hudrî'den bildirdiine göre Resûlullah (sailailahu aleyhi

vesaliem) öyle buyurmutur: "Sana Allah'dan korkmay tavsiye ederim. Çünkü

bu, her eyin badr. Cihada sarl, çünkü o, Müslümamn ruhbanldr

(kendisini bütünüyle ibadete vermesidir). Allah' çokça zikret ve Kur'ân' çokça

oku. Çünkü bu, gökyüzünde rahatln ve yeryüzünde ise zikrindir."
6

bn Sa'd ve Ahmed'in bildirdiine göre Dirâme b. Uleybe b. Harmele el-

Anberî der ki: Babam bana babasndan öyle anlatt: Hz. Peygamber'e (sallaliahj

aleyhi vesellem) giderek: “Ya Resûlallah! Bana vasiyette bulun” dedim. Bunun

üzerine Hz. Peygamber (sailailahu aleyhi vesBBm): "Allah'dan kork. Bir mecliste bulunup

da kalktn zaman beenecein eyler dediklerini iitirsen orada bir daha

bulun. Eer houna gitmeyecek eyler dediklerini iitirsen o meclise katlmay

terk et" buyurdu .
7

1

Buhârî (1/348).
2

Talâk Sur. 2

3 bn Ebî eybe (14/37).

4 Talâk Sur. 2

5 Ahmed 35/452 (21573). Muhakkik: "snâd zayftr" demitir.
6 Ahmed 18/297 (11774). Muhakkik: "snad zayftr" demitir.
7 bn Sa'd (7/50) ve Ahmed 31/16 (18720). Müsned 'in muhakikleri: "Hasen hadistir"

demilerdir.
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Ahmed’in Zühd'öe bildirdiine göre Vehb b. Münebbih der ki: Allah’n

indirilmi olan kutsal kitaplarndan bir kitapta öyle buyurduunu buldum:

"Mümin kulum bana itaat ettii zaman ben onunla beraberim. O istemeden

ona verir, dua etmeden duasn kabul ederim. Müminin ölümünde tereddüt

ettiim kadar hiçbir isteimde tereddüt etmem. Onun ölümü sevmediini

biliyorum. Ben de onun istemedii bir eyi yapmak istemem. Ancak ondan

kurtuluu yoktur. Benim katmda olanlar onun için daha hayrldr. Eer bana

itaat eder ve emirlerime uyarsa —gökyüzü ve içindekiler, yeryüzü ve

içindekiler ona tuzak kuracak olsalar bile— ona onlann içinden bir çk yolu

gösteririm. Bana asi olan ve emirlerime uymayan kiiye de gökyüzünden

kendisine gelecek hayrian tutarak önünü keserim, ayaklannn altndan yeri

çeker ve onu kendi arzulanyla ba baa brakrm. Bu durumdayken hiçbir ey
ona yardm edemez. Birinizin klcn bir kenara koymas gibi yeryüzünden

sorumlu melek de o ekilde yanmda durmaktadr. Nasl ki klç bir el olmazsa

kesemez, kamç bir el olmazsa vuramazsa benim iznim olmadan bu melek de

bu kiiye kar hiçbir harekette bulunamaz.”

bn Ebî eybe’nin bildirdiine göre Hasan(- Basrî) der ki: Ziyâd,

Horasan’da olan Hakem b. Amr el-ifârî’ye: "Müminlerin emîri sanlann ve

beyazlann kendisi için ayrlmasn, altn ve gümüün Müslümanlar arasnda

taksim edilmemesini ferman buyurmutur” diye bir mektup yazd. O da

cevaben: "Mektubun bana ulat. Ancak ben Allah'n Kitab bana müminlerin

emîrinin mektubundan daha önce ulat. Vallahi, yeryüzü ve gökyüzü kulu

için dar gelse ve bu kul Allah'dan korkarsa, Allah ona bir çk yolu açar.

Allah'n selam üzerine olsun” diye yazd. Sonra: “Ey insanlar! Sabah vakti

malnz almaya gelin” dedi. Onlar da sabah vakti gelince mal aralarnda

taksim etti .

1

bn Ebî eybe’nin Urve'den bildirdiine göre Hz. Âie, Muâviye'ye: "Sana

Allah'dan korkman tavsiye derim. Eer Allah'dan korkarsan insanlara kar

sana kâfi gelir. Eer insanlardan korkarsan Allah'a kar senin için hiçbir ey
yapamazlar” diye bir mektup yazd .

2

ed-Duafâ 'da bn Hibbân, uabu'l-mân 'da Beyhakî ve el-Emsâl 'de el-

Askeri'nin Hz. Ali'den bildirdiine göre Resûlullah (saiiaiiehu aleyhi mailem) öyle

1

bn Ebî eybe (11/130).
2 bn Ebî eybe (14/61).
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buyurmutur: "hsan ve iyilik, din sahibi veya soylu olanlara da yaplr.

Zayflarn cihad haçtr. Kadnn cihad kocasna itaat edip ona kar esneK

davranmaktr. nsanlara kendini sevdirmek imann yansdr. ktisad eden kii

fakir duruma dümez. Sadaka vermekle nzkmz çoaltn. Allah mümin

kullarnn nzkn ancak hesap etmedikleri bir yerden verir."'

Kudâî Müsned’de Câfer b. Muhammed vastasyla babasndan, o da

dedesinden bildirir. Ebû Bekr, Ömer ve Ebû Ubeyde b. el-Cerrâh bir yerde

toplanarak bir konuda tarttlar. Ali onlara: "Haydi (bunu sormak) için

Resûlullah'a (sallaNahu aleyhi nidam) gidelim" dedi. Resûlullah'm (ssllallahu aleyhi «sallan)

yanna gittiklerinde: "Ya Resûlallah! Sana bir ey sormaya geldik" dediler.

Bunun üzerine Resûlullah (saiiailahu aleyhi vesellem): "sterseniz sorun, isterseniz niçin

geldiinizi ben size söyleyeyim" buyurdu. Sonra:
"
Bana nzk konusunda

,

nereden ve nasl geldiini sormak için geldiniz. Allah mümin kullannn nzkn

ancak hesap etmedikleri bir yerden verir" buyurdu .

2

& &\ öl^ 41 Jp “jjV

il J & •jÂ

"Onu beklemedii yerden nzklandnr. Kim Allah'a tevekkül

ederse, o kendisine yeter. üphesiz Allah, emrini yerine

getirendir. Allah, her eye bir ölçü koymutur." (Talak Sur. 3)

bn Merdûye'nin bildirdiine göre bn Mes'ûd: "...Kim Allah'a tevekkül

ederse, o kendisine yeter ..."3 buyruunu açklarken: "Tevekkül eden kii:

«Allahm! Benim hacetimi giderin» diyen kii deildir. Allah, kendisine her

tevekkül eden kiinin üzüntüsünü gidermez veya istemedii eyi üzerinden

def etmez veya hacetini gidermez. Ancak Allah tevekkül eden kiinin

günahlann balayp sevabn çoaltarak onu tevekkül etmeyene kar

üstün klmtr” dedi.

"...üphesiz Allah, emrini yerine getirendir
"4 buyruu hakknda ise:

"Allah tevekkül edene de, etmeyene de emrini yerine getirendir. Ancak

1 bn Hibbân. el-Mecrûhî

n

(1/147) ve Beyhak (1197, "zayf").
2
Kudâî 1/341 (585).

3 Talâk Sur. 3
4
Talâk Sur. 3
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tevekkül eden kiinin günahlann balar ve sevabn çoaltr” dedi. "Allah,

her eye bir ölçü koymutur..."' buyruunu da: “Burada da kendisine varlan

son, kastedilmektedir” eklinde açklad.

Saîd b. Mansûr ve Beyhakî uabu'l-îmân 'da Mesrûk’tan bu yorumun

aynsn bildirir.

2

bnu’l-Mübârek, Tayâlisî, Ahmed, Abd b. Humeyd, Tirmizî, Nesâî, bn

Mâce, Ebû Ya'la, Hâkim, bn Merdûye ve Beyhakî'nin Ömer b. el-Hattâb'dan

bildirdiine göre Resûlullah (ssiiaUahu aleyhi veseiiem): "Eer siz Allah'a hakkyla

tevekkül etseydiniz, Allah sabahleyin aç gidip akam vakti tok dönen kulan

nzklandrd gibi sizi de nzklandnrd" buyurmutur.

3

ibn Merdûye'nin Hasan(- Basrî)'den bildirdiine göre Resûlullah (sallallahu aleyhi

vesellem): "Kim kendi durumuna raz olur, kanaat eder ve Allah'a tevekkül ederse

kimseden istemek zorunda kalmaz" buyurmutur.

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre bn Abbâs, Resûlullah’n (sdallahu aleyhi «ailem)

öyle buyurduunu nakletmitin "Kim insanlann içinde en güçlü kii olmak

isterse Allah'a tevekkül etsin. Kim insanlar içinde en zengin kii olmak isterse

Allah'n elinde olana kendi elinde olandan daha fazla güvensin. Kim insanlann

içinde en üstün olmak isterse Allah'dan korksun."

Ebû Dâvud, Tirmizî ve Hâkim'in bn Mes'ûd'dan bildirdiine göre

Resûlullah (saüaliahu aleyhi «sahan): "Kime fakirlik isabet eder de onu halka arz ederse

fakirlii giderilmez. Kime fakirlik isabet ederde onu Allah'a arz ederse umulur

ki Allah er veya geç onun fakirliini giderir" buyurmutur/

M. el-Evsat 'ta Taberânî, ed-Duafâ'da bn Hibbân, Ukaylî ve uabu'l-

mân ’da Beyhakî'nin Ebu Hureyre'den bildirdiine göre Resûlullah (sdlaflohu aleyhi

maileni): "Kim ackr veya ihtiyaç sahibi olurda bunu insanlardan gizli tutup

Allah'a arz ederse bu kiinin bir yllk nzkn helalden vermek Allah'a hak olur"

1
Talâk Sur. 3

1
Beyhakî (1286).

3 bnu'l-Mübârek, Zühd (559), Tayâlisî (51), Ahmed 1/332, 438, 349 (205, 370, 373),

Abd b. Humeyd, Muntehab (10), Tirmizî (2344), Tuhfelu'l-Erâfta (8/79) geçtii üzere

Nesâî, S. el-Kübrâ, bn Mâce (4164), Hâkim (4/318, “sahih") ve Beyhakî, uab (1182). Sahih

hadistir (Bakn: Elbânî, Sahih Sürten bn Mâce, 3359).

4 Ebû Dâvud (1645), Tinnizî (2326) ve Hâkim (1/408, ’sahih"). Hasen hadistir (Bakn:

Elbânî, Sahih Sünen Ebû Dâvud, 1448).



500 -3 Talâk Sûresi Sr

buyurmutur.’

Ahmed'in Zühd'de bildirdiine göre Vehb (b. Münebbih) der ki: Yüce

Allah: "Kulum bana tevekkül ettii zaman gökyüzü ve yeryüzü ona tuzaklar

kursa bile ona onlarn arasndan birçk yolu açarm" buyurmaktadr.

2

Abdullah b. Ahmed Zühd’e zevâidinde bn Abbâs'tan bildirir: Yüce Allah,

sa'ya (aieyfusseiami: "Beni hayatta tek megalen, âhiretin için de tek azn kl.

Bana tevekkül et ki ben sana yeterim. Benden bakasn dost edinme, yoksa

seni dostsuz braknm" diye vahyetmitir .

3

Ahmed Zühd'de Taberânî, uabu'l-mân'da Beyhakî ve Kudâî*nin Ammâr

b. Yâsir'den bildirdiine göre Resûlullah (saHaiiahu aleyhi veseM: "Öüt olarak ölüm ,

zenginlik olarak imanda yakn sahibi olmak ve meguliyet olarak ibadet yeter
'

buyurmutur.
4

9 iyi iyi ir*rî

ûk Cyj y~*î ^ cA& JU^Sl i^jîj ^
lyA Û -l

"Kadnlarnz içinden âdetten kesilmi olanlarla, âdet

görmeyenler hususunda tereddüt ederseniz, onlarn iddeti

üç aydr. Hamile olanlarn iddeti ise, yüklerini

brakmalardr. Kim Allah'tan korkarsa, Allah ona iinde bir

kolaylk verir." (Talâk Sur. 4)

shâk b. Râhûye, bn Cerîr, bnu’l-Münzir, bn Ebî Hatim, Hâkim, bn

Merdûye ve Sünen*de Beyhakî'nin Ubey b. Ka'b'dan bildirdiine göre Bakara

Sûresinde kadnlann iddeti hakkndaki âyet inince Kuriân'da iddeti

zikredilmemi olan küçük çocuklar, âdetten kesilmi olan yal kadnlar ve

'

Taberânî (2358), bn Hibbân, el-Mecrûhîn (1/130), Lisân ü’l-Mizân 'da (1/405) geçtii

üzere Ukaylî ve Beyhakî (1 0054).
2 Ahmed (sh. 53).

3 Abdullah b. Ahmed (sh. 91).

4 Ahmed (sh. 176), Mecmau'z-Zevâid'de (1/308) geçtii üzere Taberânî, Beyhakî

(10556) ve Kudâ 2/302 (1410). Heysemî: "snâdnda metruk olan Rabî' b. Bedr

bulunmaktadr" dedi.
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hamilelerin durumu belirtilmeden kald" dediler. Bunun üzerine Yüce Allah:

"Kadnlarnz içinden âdetten kesilmi olanlarla, âdet görmeyenler

hususunda tereddüt ederseniz, onlarn iddeti üç aydr. Hamile olanlarn

iddeti ise, yüklerini brakmalardr. Kim Allah'tan korkarsa, Allah ona iinde

bir kolaylk verir
"1

âyetini indirdi .

2

bn Ebî eybe ve bn Merdûye'nin baka bir kanalla bildirdiine göre Ubey

b. Ka’b der ki: Kocas ölen ve boanm kadnlann iddetinin ne kadar

olduunu bildiren âyet inince: "Ya Resûlallah! Daha henüz âdet görmeyen

küçükler, âdetten kesilmiler ve hamile olanlar vardr" dedim. Bunun

üzerine: "Kadnlarnz içinden âdetten kesilmi olanlarla, âdet görmeyenler

hususunda tereddüt ederseniz, onlarn iddeti üç aydr. Hamile olanlarn

iddet ise, yüklerini brakmalardr. Kim Allah'tan korkarsa, Allah ona iinde

bir kolaylk verir
"3 âyeti indi .

4

Abdurrezzâk ve bnu'l-MünzVin Sevrî vastasyla bildirdiine göre smail

der ki: "Boanan kadnlar, kendi kendilerine üç ayba hali beklerler..."5

âyeti indii zaman Hz. Peygamber'e Mallak aleyhi millim): "Ya Resûlallah! Âdet

görmeyen ve âdetten kesilenlerin iddetleri hakkndaki durum nedir?" diye

sordular ve kendi aralannda bu konuda ihtilafa dütüler. Bunun üzerine Yüce

Allah: "Kadnlarnz içinden âdetten kesilmi olanlarla, âdet görmeyenler

hususunda tereddüt ederseniz, onlarn iddeti üç aydr. Hamile olanlarn

iddeti ise, yüklerini brakmalardr ..."
6
âyetini indirdi .

7

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Katâde: "Kadnlarnz içinden âdetten

kesilmi olanlarla, âdet görmeyenler hususunda tereddüt ederseniz,

onlarn iddeti üç aydr. Hamile olanlarn iddeti ise, yüklerini

brakmalardr..."
8 buyruunu açklarken öyle dedi: "Âdetten kesilenlerle

’ Talâk Sur. 4
1
el-Metâlibu'l-Âliye'de (4154) geçtii üzere shâk b. Râhûye, bn Cerîr (2351), bn

Kesîr Tefsîr’de (8/175) geçtii üzere bn Ebî Hatim, Hâkim (2/492, 493, ’sahîh") ve

Beyhakî (7/414).

3 Talâk Sur. 4
4 bn Ebî eybe (4/298).

5 Badara Sur. 228
6
Talâk Sur. 4

7 Abdurrezzâk (2/298).

8
Talâk Sur. 4
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yalanp da artk âdet görmeyenler, âdet görmeyenlerle de henüz âdet

görecek yaa gelmeyen küçük kzlar kastedilmektedir. Hamile olanlarn idde 1
:!

ise doum yaptklannda biter. Bize bildirildiine göre Subey'a binti'l-Hâris el-

Eslemiyye kocasnn ölümünden on be gece sonra doum yapt. Bunun

üzerine Hz. Peygamber (sailaiiahu aleyhi vesellem) ona artk evlenebileceini söyledi. Hz.

Ömer bu konuda: “Kadn kocasnn cenazesi defnedilmeden önce daha

yatanda iken doum yapsayd evlenmesi helal olurdu" derdi.

Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre Dahhâk: "Kadnlarnz içinden

âdetten kesilmi olanlarla, âdet görmeyenler hususunda tereddüt

ederseniz, onlarn Iddetl üç aydr..."
1 buyruunu açklarken öyle ded

:

“Kocam ve âdetten kesilmi yal kadnlar ile henüz âdet görme çana
gelmemi küçük kzlarn iddeti üç aydr. "Hamile olanlarn iddeti ise,

yüklerini brakmalardr."2

Firyabî, Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bnu’l-Münzir’in bildirdiine göre

Mücâhid: "...Tereddüt ederseniz, onlarn iddeti üç aydr ..."3 buyruunu

açklarken: “Âdet görüp görmediini bilmediiniz kiilerin ve âdetten kesilip

artk âdet görmeyenlerin bekleme süreleri üç aydr" dedi .

4

Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre Âmir e-a’bî: "...Tereddüt

ederseniz..."5 buyruunu açklarken: “Burada kadnn âdet görüp görmedii

hususunda tereddüt etmesi kastedilmektedir" dedi.

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Hammâd b. Zeyd der ki: Eyyûb (es-

Sahtiyânî): "...Tereddüt ederseniz, onlarn iddeti üç aydr..."
6 buyruunu:

“Kadnn iddeti dokuz aydr. Hamileliin görülmemesi tereddüt etmek

demektir. Bu durumda da dokuz aydan sonra üç ay daha iddette kalnr"

eklinde açklad.

Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre brâhîm(-i Nehaî) der ki: “Kadn

iddetini, ylda bir defa görüyor olsa da (üç) âdet görmekle doldurur. Âdet

görmüyorsa iddeti belirtilen aylardr. Eer iddetini doldurmadan önce âdet

1

Talâk Sur. 4
2
Talak Sur. 4

3 Talâk Sur. 4

4
Talîku't-Ta'lîk'te (4/332) geçtii üzere Firyabî ve bn Cerîr (23/49).

5 Talâk Sur. 4
6
Talâk Sur. 4
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görürse (üç) âdetle iddetini doldurur.”

Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre Âmir e-a’bî: “Kadn iddetini, ylda bir

defa görüyor olsa da (üç) âdet görmekle doldurur” dedi.

Abdurrezzâk’n bildirdiine göre krime'ye çok âdet görüp de ne zaman

âdet görüp görmediini bilmeyen kiinin durumu sorulunca: “Böyle bir

kiinin iddeti üç aydr. Bu da Allah'n: "...Tereddüt ederseniz..."’ diye

buyurduu durumdur” dedi. bn Abbâs, Zeyd ve Sâbit bu ekilde hüküm

kldlar.

2

Abd b. Humeyd'in Amr b. Dînâr'dan bildirdiine göre Câbir b. Zeyd âdet

görmesi uzam ve niye uzadn bilmeyen boanm genç kadn hakknda

iddetini (üç) âdet görmekle doldurur” dedi. Tâvus: "Böylesi birinin iddeti üç

aydr” dedi.

Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre Saîd b. el-Müseyyeb der ki: Hz. Ömer,

bir talakla boanm ve bir veya iki defa âdet gördükten sonra âdeti uzam,

niye uzadn da bilmeyen bir kadn hakknda dokuz ay bekleme süresi

hükmü klmtr. Eer hamilelii belli olursa iddeti hamile iddetidir. Dokuz ay

geçtikten sonra hamilelik diye bir ey çkmazsa dokuz aydan sonra üç ay

daha iddetini bekler. Ondan sonra da evlenmesi helal olur.

Abdullah b. Ahmed Müsned'de Ebû Ya'la, Muhtâre'âe Diyâ ve bn

Merdûye’nin bildirdiine göre Ubey b. Ka'b der ki: Hz. Peygamber'etaiiaiiahu aleyh

mtiiem): "...Hamile olanlarn iddeti ise, yüklerini brakmalardr ..."3

buyruunda üç talakla boanan kadn m yoksa kocas vefat eden kadn m
kastedilmektedir?" diye sordum. Hz. Peygamber (ssilallahu aleyhi «seifen): "Burada üç

talakla boanan kadn ve kocas vefat eden kadn kastedilmektedir" buyurdu .

4

bn Cerîr, bn Ebî Hâtim, bn Merdûye ve Dârakutnî’nin baka bir kanalla

bildirdiine göre Ubey b. Ka'b der ki: Bu âyet indii zaman Resûlullah'a (ssilallahu

aleyhi mdMi): “Ya Resûlallah! Bu âyet müterek midir, yoksa belirsiz midir?” diye

sordum. Resûlullah Maiiahu aleyhi naibn): "Hangi âyet?" diye sorunca: "...Hamile

1

Talâk Sur. 4
2

Abdurrezzâk (11130).

3 Talâk Sur. 4

4 Abdullah b. Ahmed 35/34 (21108), Ebû Ya'la, Mu’cem (3) ve Diyâ (1213, 1214).

Müsned’in muhakikleri: "snad zayftr" demilerdir.
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olanlarn iddeti ise, yüklerini brakmalardr ..."
1

âyetinde boanan kadnla,

kocas vefat eden kadn m kastedilmektedir?" dedim. Bunun üzerine

Resûlullah (sdiaUahu aleyhi meltem): "Evet" cevabn verdi .

2

Abdurrezzâk, Saîd b. Mansûr, bn Ebî eybe, Abd b. Humeyd, Ebû Dâvud,

Nesâî, ibn Mâce, bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim, Taberânî ve bn
Merdûye'nin deiik kanallarla bildirdiine göre bn Mes'ûd der ki: Bana

bildirildiine göre Hz. Ali öyle demitin "(Kocas ölen hâmile) kadn (doum
yapma iddeti ile Bakara Sûresindeki) iddetin uzun olan tamamlamakla

mükelleftir. steyenle bu konuda lanetleirim. Ksa Nisâ (Talâk) Sûresindeki

"...Hamile olanlarn iddeti ise, yüklerini brakmalardr..."3 âyeti, Bakara

Sûresindeki âyetten sonra filan filan ayda indi. Boanan veya kocas ölen her

kadnn iddeti doum yapmalaryla biter."4

Abdurrezzâk, bn Ebî eybe, Abd b. Humeyd, Taberânî ve bn
Merdûye'nin bildirildiine göre bn Mes'ûd der ki: Ksa Nisâ (Talâk)

Sûresindeki: "...Hamile olanlarn iddeti ise, yüklerini brakmalardr..." 5

âyetinin dört ay on gün olarak iddeti bildiren âyetten sonra indiine dair

dileyen kiiyle yeminleirim ."6

Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre bn Mes'ûd der ki: Ksa Nisâ (Talâk)

Sûresindeki: "...Hamile olanlarn iddeti ise, yüklerini brakmalardr..."

7

âyetinin Bakara Sûresindeki söz konusu âyeti neshettiine dair dileyen kiiyle

lanetleirim" dedi.

bn Merdûye'nin bildirdiine göre bn Mes'ûd der ki: Ksa Nisâ (Talâk)

Sûresindeki "...Hamile olanlarn iddeti ise, yüklerini brakmalardr ..."
4

âyeti, iddetleri neshetti. Boanan veya kocas ölen her kadnn iddeti doum

1

Talâk Sur. 4
1 bn Cerîr (23/56, 57), bn Kesîr Tefsîr'de (8/178) ve Feth’te (8/654) geçtii üzere bn

Ebî Hâtim ve Dârakutnî (3/302, 4/39).

3 Talâk Sur. 4

4 Abdurrezzâk (11714), Saîd b. Mansûr (1512- 1514), bn Ebî eybe (4/297, 298), Ebû

Dâvud (2307), Nesâî (3522, 3523), bn Mâee (2030), bn Cerîr (23/54- 56), bn KcsL-

Tefsîr'de (8/177) ve Feth 'de (8/656) geçtii üzere bn Ebî Hâtim ve Taberânî (9641- 9646)

Sahih hadisür (Bakn: Elbânî, Sahih Sünen Ebî Dâvud, 2022).

5 Talâk Sur. 4
6
Abdurrezzâk (11715. 1 1716), bn Ebî eybe (4/297, 298) ve Taberânî (9648).

7
Talâk Sur. 4

8
Talâk Sur. 4
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yapmalaryla biter.

Târih 'te Hâkim ve Deylemî, bn Mes'ûd'dan merfû olarak aynsn bildirir.

1

Abd b. Humeyd, Buhârî, Taberânî ve bn Merdûye'nin bildirdiine göre bn

Mes'ûd der ki: Onun durumunu arlatryor ve ruhsat kullanmasna m izin

vermiyor musunuz? Kadnlar hakknda Ksa Nisa (Talâk) Sûresindeki:

"...Hamile olanlarn iddeti ise, yüklerini brakmalardr..."
2

âyeti uzun

sûreden sonra indirildi. Kadn doum yapt zaman iddeti tamamlanr .

3

bn Merdûye'nin bildirdiine göre Ebû Saîd el-Hudrî: “Ksa Nisâ (Talâk)

sûresi. Bakara Sûresindeki söz konusu âyetten yedi yl sonra indi" dedi.

Abdurrezzâk'n bildirdiine göre Ubey b. Ka'b der ki: Resûlullah’a (»iaiiahu

aierh> veseiiem): “Allah'n "Hamile olanlarn iddeti ise, yüklerini brakmalardr ..."4

buyurduunu iitiyorum. Burada kocas vefat eden hamile kadn m
kastedilmektedir?" dediimde, Resûlullah (seiiaiiahu Bleyhi veseiiem): "Evet" karln
verdi .

5

Abdurrezzâk, bn Ebî eybe, Abd b. Humeyd, Buhârî, Müslim, Ebû Dâvur'

Tirmizî, Nesâî, bn Mâce, bn Cerîr, bnu’l-Münzir ve bn Merdûye'nin

bildirdiine göre Ebû Seleme b. Abdirrahman der ki: bn Abbâs ve Ebû

Hureyre ile birlikte bir yerde idik. Bir kii gelip: "Bana kocasnn vefatndan

krk gece sonra doum yapan kadnn hakknda fetva ver. Evlenmesi helal

midir?" dedi. Bunun üzerine bn Abbâs: “ki iddetten uzununu tamamlamakla

mükelleftir” cevabn verdi. Ben: "Hamile olanlarn iddeti ise, yüklerin.

brakmalardr"6
deyince, bn Abbâs: “Bu, boanan kadn için geçerlidir’

dedi. Ebû Seleme: “Eer kadn bir yl hamile kalsayd iddeti ne olurd

deyince, bn Abbâs: “Kadn uzun olan iddeti tamamlar” karln verdi.
r

Hureyre: “Ben kardeim ile -yani Ebû Seleme ile- ayn fikirdeyim" d-.

Bunun üzerine bn Abbâs kölesi Kureyb’i: “Bu konuda Resûlullah'n MeliaS

vtsdiffl) bir hükmü var m?" diye sormas için Ümmü Seleme’ye gönd..-. .

Ümmü Seleme: “Subey'a ei-Eslemiyye hamile iken kocas öldürüldü. Onun

1

Deylemî (6860).
2
Talâk Sr. 4

3 Buhârî (4532, 4910) ve Taberânî (9647).

4 Talâk Sur. 4

5 Abdurrezzâk (11717).
6
Talâk Sur. 4
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ölümünden krk gece sonra da doum yapt. Dünürcü gelince Resûlullah

(saiiaiiahu aleyhi veseiien) onu evlendirdi" dedi .

1

bn Ebî eybe, Abd b. Humeyd ve bn Merdûye'nin bildirdiine göre Eb j

Senâbil b. Ba’kek'ten bildirdiine göre Subey'a bintu'l-Hâris kocasnn

vefatndan yirmi üç gün sonra doum yapt. Nikah için de süslenmeye

balad. Onu bundan nehyettiler ve knadlar. Bu durum Hz. Peygamber’

e

(sailaiiahu aleyhi nallan) sorulunca: "Yapabilir, çünkü iddeti dolmutur" buyurdu .

2

bn Merdûye'nin bildirdiine göre Hz. Âie der ki: Bir kadn kocasnn

vefatndan yirmi üç gece sonra doum yapt. Sonra Resûlullah'a (saiiaiiahu aie>hi

vesaiiem) giderek durumunu anlatt. Bunun üzerine Hz. Peygamber {saiiailahu aleyhi

mailem): "stediini yapabilirsin" buyurdu. Yani evlenebilirsin demek istedi.

bn Ebî eybe ve bn Merdûye'nin Subey'a el-Eslemiyye'den bildirdiine

göre kocas vefat etti ve kocasnn vefatndan yirmi be gece sonra doum
yapt. Sonra evlilik hazrlklan yapnca Ebu's-Senâbil b. Ba'kek: "Acele ettin,

uzun olan dört ay on gün iddetini tamamla" dedi. Bunun üzerine o: "Ben bu

durumu Resûlullah'a (aibiiah aleyh, m*iem) bildirdim. Bana:
"Eer sâlih bir e

bulursan evlenebilirsin" buyurdu" dedi .

3

Abdurrezzâk, bn Ebî eybe ve Abd b. Humeyd’in Misver b. Mahreme'den

bildirdiine göre Subey’a el-Eslemiyye hamile iken kocas vefat etti. Daha

kocasnn vefatndan sonra birkaç gece geçmiti ki doum yapt. Lousal
bitirip temizlendikten sonra durumunu Resûlullah’a (saHakhu aleyh, veseilem) bildirdi.

Hz. Peygamber (seiBihu aleyhi meiiem) de evlenmesi için ona izin verince nikahland .

4

Abd b. Humeyd'in Hasan(- Basrî)’den bildirdiine göre bir kadn kocasnn

vefatndan birkaç gün sonra doum yapt. Bu kadn süslenip evlilik hazrlklan

yapnca, onunla karlaan Ebu's-Senâbil b. Ba'kek: "Yalan söyledin, dorusu

uzun olan iddeti tamamlamaktr" dedi. Bunun üzerine kadn Hz.

Peygamber'e (seieihhu aleyhi meltem) giderek durumunu anlatt. Resûlullah (ssiiaiiehu ele-h

veseilem): "Ebu's-Senâbil yalan söylemi, evlenebilirsin " buyurdu.

1

Abdurrezzâk (11723, 11725), bn Ebî eybe (4/296, 297), Feth'te (9/471) geçtii üzere

Abd b. Humeyd, Buhârî (4909), Müslim (1485), Tinnizî (1194) ve Nesâî (3511, 3512, 3517).

2 bn Ebî eybe (4/296) ve bn Mâce (2027).

3 bn F.bî eybe (4/299, 300) ve bn Mâce (2023). Sahih hadistir (Bakn: Elbânî, Sahih

Sünen bn Mâce, 1648).

4 Abdurrezzâk (11734) ve bn Ebî eybe (4/297).
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Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre Ebû Seleme b. Abdirrahman, bn

Abbâs ile kocas vefat eden kadnn durumu konusunda tartt. bn Abbâs:

"Uzun olan iddet yerine getirilir” deyince Ebû Seleme: "Kadn doum yapt
zaman iddeti tamamlanr” dedi. Bu srada Ebû Hureyre geldi ve Ebû

Seleme'yi kastederek. "Ben kardeim oluyla ayn görüteyim" dedi. Sonra

bunu sormas için birini Hz. Âie'ye gönderdiler. Hz. Âie: "Subey’a kocasnn

vefatndan birkaç gece sonra doum yapt. Sonra evlenmek için

Resûlullah'tan (safellahu aleyhi resellem) zin stedi ve Hz. Peygamber (uilallahu aJeyhi vssellem)

ona izin verince evlendi” dedi.

Abdurrezzâk ve Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Ubeydullah b.

Abdillah der ki: Mervân, Abdullah b. Utbe'yi Resûlullah'n (sBiiallahu aleyhi vesellem)

kendisine vermi olduu fetvay sormak için Subey'a bintu'l-Hâris’e gönderdi.

Subey'a, Sad b. Havle ile evli olduunu ve Sa'd’n Veda haccnda vefat ettiini

söyledi. Bu kii Bedir savana da katlmt. Subey'a kocasnn vefatndan

sonra dört ay on gün olan iddetini tamamlamadan doum yapt.

Temizlendikten sonra sürme çekmi ve süslenmiti. Ebu's-Senâbil b. Ba'kek

onu görünce: "Sanrm evlenmek istiyorsun! Oysa iddetin kocann vefatndan

sonra dört ay on gündür” dedi. Bunun üzerine Subey'a, Hz. Peygamber'e

Ueiia lahu aie^i vesellem) giderek durumumu anlatp Ebu’s-Senâbirin dediklerini de

söyledi. Hz. Peygamber (saiisiiahu aleyhi vesellem): "Artk yas tutma, eer doumu

yaptysan iddetin tamamlanmtr" buyurdu .

1

bn Ebî eybe ve Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre Hz. Ali, kocasnn

vefatndan sonra doum yapan kadn için: "Dört ay on gün iddette kalr”

dedi .

2

bn Ebî eybe ve Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre bn Abbâs, kocasnn

vefatndan sonra doum yapan kadn için: "Uzun olan iddeti tamamlar"

dedi .

5

bn Ebî eybe'nin Saîd b. el-Müseyyeb'den bildirdiine göre Hz. Ömer bu

konuyu Ali b. Ebî Tâlib ve Zeyd b. Sabit ile istiare edince, Zeyd: "ddet

(doumdan sonra) tamamlanm olur” deyince, Ali: "ddeti dört ay on

gündür” dedi. Zeyd: "Eer kadn iddetten kesilmi ise” deyince, Ali: "O

’ Abdurrezzâk (11722) ve Müslim (1464).

2 bn Ebî eybe (4/298).

3 bn Ebî eybe (4/299).
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zaman uzun olan iddeti tamamlar” dedi. Bunun üzerine Ömer: "Kadn

doum yaptktan sonra kocas daha mezara konulmam naata duruyor olsa

bile iddeti tamamlanm olur” dedi .

1

bnu’l-Münziriin bildirdiine göre Muîre der ki: a'bî'ye: "Ali b. Ebî

Tâlib’in: «Kocas vefat eden kadn uzun olan iddeti tamamlamakla

mükelleftir» dediine inanmyorum" dediimde, a'bî: "Evet, buna en çok

inandn eye inandn gibi inan. Ali bu konuda öyle derdi: "Yüce Allah:

«Hamile olanlarn ddeti ise, yüklerini brakmalardr» 3
buyurmaktadr. Bu

da boanm kadnlar için geçerlidir” karln verdi.

Mâlik, âfiî, Abdurrezzâk, bn Ebî eybe ve bnu'l-Münzir’in bildirdiine

göre bn Ömer'e kocas vefat etmi hamile kadnn durumu sorulunca:

"Doum yapt zaman evlenmesi helal olur” dedi. Ensâridan bir kii ona,

Ömer b. el-Hattâb’n: "Kadn doum yaptktan sonra kocas daha mezara

konulmam yatanda duruyor olsa bile evlenmesi helal olur” dediini haber

verdi .

3

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Hasan(- Basrî): "Kadn hamile

olduuna iaret edecek bir düük olay yaarsa iddeti tamamlanm olur ve

serbest kalr” dedi.

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Hasan(- Basrî) ve Muhammed (b.

irin): "Kadn düük yaparsa iddeti tamamlanm olur” dediler.

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre brâhîm( i Nehaî): "Kadn, bir kan

phts veya bir et parças düürürse iddeti tamamlanm olur” dedi.

Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre Katâde: "Kadnn kocas vefat ederse

veya onu boarsa ve kadn da düük yaparsa iddeti tamamlanm olur.

Ümmü veled düük yaparsa hamilelii ayan olur ve kölelikten çkm olur”

dedi.

Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre a'bî: "Bebek dört ay tamamlayp

insan suretine geçtikten sonra düük yapan ümmü veled kölelikten çkm ve

iddeti tamamlanm olur” dedi.

bn Ebî eybe'nin bildirdiine göre bn Abbâs'a, hamile bir cariye satn

1 bn Ebî eybe (4/297).

3
Talâk Sur. 4

3 Mâlik (2/589), âfiî 2/100 (170), Abdurrezzâk (11718) ve bn Ebî eybe (4/297).
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alan adam hakknda: ''Onunla ilikide bulunabilir mi?” diye sorulunca: "Hayr”

dedi ve: "...Hamile olanlarn iddeti ise, yüklerini brakmalardr ..."
1

buyruunu okudu.
2

Vj JÎ ri r*Jf^

^ <jp 'j>Â> <>*3^

"Boadnz, fakat iddeti dolmam kadnlan gücünüz
nispetinde, kendi oturduunuz yerde oturtun. Onlan
skntya sokmak için zarar vermeye kalkmayn. Eer
hamile iseler, dourmalanna kadar nafakalann verin.

Çocuu sizin için emzirirlerse, onlara ücretlerini ödeyin;

aranzda uygun bir ekilde anlan; eer güçlükle

karlarsanz çocuu baka bir kadn emzirebilir."

( Talâk Sur. ö)

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Katâde: "Boadnz, fakat iddeti

dolmam kadnlar gücünüz nispetinde, kendi oturduunuz yerde

oturtun ..."3 buyruunu açklarken: "Evinin bir kenarndan baka oturtacak

yer bulamazsan onu orada oturt” dedi.

bn Cerîr’in bildirdiine göre bn Abbâs: "^^3 j-"* buyruunu açklarken:

"(Maddi) gücünüz nispetinde, mânâsndadr” dedi.5

Abd b. Humeyd ve Ibnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Mücâhid: ^"6

buyruunu açklarken: "Gücünüz nispetinde, mânâsndadr” dedi. "...Onlar

skntya sokmak için zarar vermeye kalkmayn ..."7 buyruu hakknda ise:

’ Talâk Sur. 4

1 bn Ebî eybe (4/368, 369).

3 Talâk Sur. 6

4 Talâk Sur. 6

5 bn Cerîr (23/59, 60).

6
Talâk Sur. 6

7
Talâk Sur. 6
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“Evinizde onlara zarar vermeye kalkmayn, mânâsndadr" dedi.

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Âsim bu âyeti: ö
*”' eklinde

(vav) harfini ötre ile okumutur.

bnu'l-Münzir’in bildirdiine göre bn Abbâs: "...Eer hamile iseler,

dourmalarna kadar nafakalarn verin ..."

2

buyruunu açklarken öyle

dedi: “Burada hamile olup da boanan kadn kastedilmektedir. Allah kadnn

kocasna kadn dourana kadar ona nafaka ve oturma hakk vermesini

emretti. Çocuu emzirirse sütten kesene kadar durum ayndr. Eer boanr

ve hamile deilse iddeti tamamlanana kadar oturma hakk vardr. Ancak bt

durumda ona nafaka verilmez.”

Abd b. Humeyd ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Katâde: "...Çocuu

sizin için emzirirlerse, onlara ücretlerini ödeyin; aranzda uygun bir ekilde

anlan; eer güçlükle karlarsanz çocuu baka bir kadn emzirebilir"

buyruunu açklarken: “Bakasna verilen ücret karlnda annesi onu

emzirmekte daha fazla hak sahibidir” dedi.

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Saîd b. Cübeyr: "...Eer güçlükle

karlarsanz çocuu baka bir kadn emzirebilir
"4 buyruunu açklarken:

“Emzirme ücreti belli olduktan sonra anne emzirmekte muhayyer braklr”

dedi.

Abd b. Humeyd, Ibrâhîm, Dahhâk ve Katâde'den aynsn bildirir.

Jfei i l tâ \Xa jiuÎ Ûjj dip JJ «tf?

^ l Utf U VI lJj l

"Varlkl olan kimse, nafakay varlna göre versin; nzk
ancak kendisine yetecek kadar verilmi olan kimse, Allahn
kendisine verdiinden versin; Allah kimseye, verdii nzk
aan bir yük yüklemez. Allah, güçlükten sonra kolaylk

verir." (Talâk Sur. 7)

1

Talâk Sur. 6
2

Talâk Sur. 6

3 Talâk Sur. 6

4 Talâk Sur. 6
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Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Mücâhid: "Varlkl olan kimse,

nafakay varlna göre versin ..."

1

buyruunu açklarken öyle dedi: Hz. Ali

bu konuda: "Boam olduu ei çocuu emzirirse" dedi.

bnu’l-Münzir'in bn Cüreyc'den bildirdiine göre âyette geçen

kelimesi daraltmak, "oi5T"
3 kelimesi ise vermek mânâsndadr.

bn Çerimin Ebû Sinân'dan bildirdiine göre Ömer b. el-Hattâb'a: "Ebu

Ubeyde çok kaln elbise giyiyor, yemeklerin en kalitesizini yiyor" denilince,

Ömer, Ebu Ubeyde'ye bin dinar gönderdi ve paray götürene: "Bu paray

ald zaman ne yapacana bak" dedi. Çok geçmeden Ebu Ubeyde en

yumuak elbiseler ve en güzel yemekleri yemeye balaynca, paray götüren

gelip durumu Ömer'e bildirdi. Bunun üzerine Ömer: "Allah ona merhamet

etsin" deyip, Ubeyde'nin bu hareketini, "Varlkl olan kimse, nafakay

varlna göre versin ..."4
âyetiyle tevil etti.

5

Beyhâkî'nin $uabu'l-man’âa Tâvus'tan bildirdiine göre Allah'n Resûlü

öyle buyurdu: "Mümin, Allah'tan güzel terbiye almtr. Allah kula genilik

verince, kul da elindekin geni bir ekilde kullanr. Allah kula vermeyince ise,

kul da kendisi için harcamay ksar.
" b

bn Merdûye'nin bildirdiine göre Hz. Ali der ki: Yannda yüz ölçek arpa

olan bir adam Resûlullah'a (»iaiiau aleyhi «seUem) on ölçek arpayla, yüz dinan olan

bir adam on dinarla, on dinan olan bir adam da bir dinarla gelip bunlan ona

verdiklerinde, Allah'n Resûlü (saiiaiiafu aleyhi veseiM: "Sizler sevapta birsiniz. Her

biriniz malnn onda birini getirdi" buyurdu, sonra: "Varlkt olan kimse,

nafakay varlna göre versin

*

âyetini okudu.

Taberânî’nin Ebû Mâlik el-E'ârî'den bildirdiine göre Resûlullah (»ailaiiahu alayt

vesellem) öyle buyurdu: "Üç kiiden birinin on dinan vard ve bu kii bir dinan

sadaka olarak verdi. Dierinin on ölçek tahl vard ve bu da bir ölçeini sadaka

olarak verdi. Üçüncüsünün yüz ölçek tahl vard ve bu da on ölçek tasaddukta

1

Talâk Sur. 7
1
Talâk Sur. 7

3 Talâk Sur. 7

4 Talâk Sur. 7
5 bn Cerîr (23/69, 70).

6
Beyhakî (6591, "hadis mürkerdir").

7 Talâk Sur. 7



512 8 Talâk Sûresi gh

bulundu. Bunlann üçü de sevapta eittirler. Üçü de malnn onda birini

tasadduk etti. Zira Yüce Allah: «Varlkl olan kimse, nafakay varlna göre

versin» buyurmutur
."2

Abdurrezzâk’m bildirdiine göre Ma’mer der ki: Zührî'ye, kiinin hanmna
intakta bulunamayacak durumda olmas halinde onlarn ayrlmasna karar

verilebilir mi?" diye sorduumda, “Kocaya frsat verilir ve ayrlmalarna karar

verilmez" deyip, "Allah kimseye, verdii rzk aan bir yük yüklemez. Allah,

güçlükten sonra kolaylk verir
"3

âyetini okudu. Ma'mer der ki: Örendiime

göre Ömer b. Abdilaziz de Zührrnin söylediini söylemitir .

4

I4 UL4J.UJ l«jJ üj Ji Jsj
* * *

P * \yli- Uji\ üli OlTj Uji\ JUj dilli * Ullp UlijÂÂJ
f *

âl jjîî Ji IjS\ vüSîl Jij

\

U l IIjSu I4 UIJlp ^ l

liJU» b
;

j^l J>\ oUkJI IjA oUJLklI I

aJ il Jlî IjüI I4-3
{gjs*j

Ü'h

“Rablerinin ve onun peygamberlerinin buyruundan çkan
nice kasabalar halkn biz, çetin bir hesaba çekmi ve onlar

görülmedik bir azaba uratmzdr. Onlar, ilerinin

karln tattlar; ilerinin sonu hüsran oldu. Allah onlara

çetin bir azap hazrlamtr. Ey inanm olan akl sahipleri!

Allah tan saknn; Allah size Kur'ân' indirmitir. nanp
yararl iler ileyenleri karanlklardan aydnla çkarmak
üzere, size Allah'n apaçk âyetlerini okuyan bir Peygamber
göndermitir. Kim Allah a inanr ve yararl i ilerse, Allah

1

Talâk Sur. 7
3

Taberânt (3439). Heysem! Mecmau'z-Zevâid'de (3/111) der ki: "Ravilerden

Muhammed b. Ismâil b. Ayya zayf biridir."

3 Talâk Sur. 7

4 Abdurrezzâk (12355).



Âyet: 8-11 513

onu, içinde temelli ve sonsuz kalnacak, içlerinden rmaklar

akan cennetlere koyar. Allah ona gerçekten güzel rzk
vermitir." (Talak Sur. 8- 1 1)

bn Cerîr'in bildirdiine göre bn Abbâs der ki: "...Biz, çetin bir hesaba

çekmi, onlar, görülmedik bir azaba uratmzdr" 1

âyetindeki çetin

hesaptan kastedilen, hesaba çekilirken kendilerine merhamet edilmemesi,

görülmedik azaba uramalarndan kastedilen ise görülmemi derecede

azaba uramalandr.2

Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre Âsim, "£So”3 kelimesini "l^5o” eklinde

okumutur.4

Abd b. Humeyd ve bnu'l-Münzir'in Mücâhid'den bildirdiine göre âyette

geçen Jlj"5 buyruu: “Yaptklarnn karl" mânâsndadr.

Abd b. Humeyd'in Katâde'den bildirdiine göre âyette geçen Jüj"
6

buyruu: “Yaptklannn cezas" mânâsndadr.

bn Merdûye’nin bn Abbâs’tan bildirdiine göre âyette geçen

peygamberden kastedilen Hz. Muhammed'dir.

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Âsim, “oH^” 7 kelimesini "c,14^"

eklinde okumutur.8

’ Talâk Sut. 8
2 bn Cerîr (23/73).

3 Talâk Sur. 8

4 Bu kraat, Ebû Bekr'in Âsm'dan, Nâfi, Câfer, Yâkub, ve bn Zekvân'm bn
Amifden olan kraatidir. Hafs bu ayeti, Âsm'dan, Hiâm, bn Âmir, bn Kesîr, Ebû

Amr, Hamza, Kisâî ve Haleften eklinde okumutur.
5 Talâk Sur. 9
6
Talâk Sur. 9

7 Talâk Sur. 11
8

Bu kraat, Ebû Bekr'in Âsm'dan, bn Kesifden, Nâfi'den, Ebû Câfefden, Ebû
Amr'dan ve Yâkub'dan olan rivayetidir. Hafs ise Âsm'dan, Kisâî'den, Hamza'dan, bn
Amir'den ve Haleften "oUL" eklinde okumutur. en-Ner (2/187).
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"Yedi göü ve yerden de bir o kadarn yaratan Allah'tr,

Allah'n hereye Kadir olduunu ve Allah'n ilminin hereyi

kuattn bilmeniz için Allah'n buyruu bunlar arasnda
iner durur." (T*lak Sur. 12)

Abd b. Humeyd, bnu’l-Münzir'in bildirdiine göre Ebû Rezîn der kî: bn

Abbâs’a: “Verin altnda mahlûkat var m?” diye sorduumda: "Evet, Yüce

Allah’n: "Yedi göü ve yerden de bir o kadarn yaratan Allah'tr"’

buyurduunu görmüyor musun!” karln verdi.

Abd b. Humeyd ve bnu’l-Münzir'in Saîd b. Cübeyr vastasyla bildirdiine

göre bn Abbâs'a bir adam: "Yedi göü ve yerden de bir o kadarn yaratan

Allah’tr, Allah'n hereye Kadir olduunu ve Allah'n ilminin hereyi

kuattn bilmeniz için Allah'n buyruu bunlar arasnda iner durur
" 1

âyetini sorunca, bn Abbâs: "Ben, onu sana haber versem; inkâr

etmeyeceinden seni emîn klacak nedir?” demitir.

Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd ve bnu’l-Münzir’in bildirdiine göre

Katâde: "Yedi göü ve yerden de bir o kadarn yaratan Allah'tr
" 9

buyruunu açklarken öyle dedi: "Her sema ve yerde Allah’n

yarattklanndan, buyruklarndan ve kazalarndan (hükümlerinden) biri

vardr.”4

Abd b. Humeyd ve bnu’l-Münzir’in bildirdiine göre Mücâhîd: "Allah'n

buyruu bunlar arasnda iner durur"5 buyruunu açklarken: "Yedinci

semadan yedinci yere kadar iner durur” demitir.

bnu'l-Münziriin bildirdiine göre Saîd b. Cübeyr: "Allah'n buyruu

bunlar arasnda iner durur"’ buyruunu açklarken: “Sema da, yer de

(mahlûkatla) doludur” demitir.

’ Talâk Sur. 12

2
Talâk Sur. 12

3 Talâk Sur. 12

4 Abdurrezzâk (2/299).

5 Talâk Sur. 12
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Abd b. Humeyd, Hasan'n "Her sema ve yer arasnda Allah'n yarattklar

ve buyruklar vardr" dediini nakletmitir.

Ibnu'l-Münziriin bildirdiine göre bn Cüreyc: "Yedi göü ve yerden de bir

o kadarn yaratan Allah'tr
" 2 buyruunu açklarken öyle dedi:

"Örendiime göre her sema arasnda be yüz yllk bir mesafe vardr. Yerin

her tabakasnn genilii, be yüz yllk bir mesafedir ve her iki yer tabakas

arasnda be yüz yllk mesafe vardr. Yine örendiime göre rüzgâr, yerin

ikinci ve üçüncü tabakalan arasndadr. Yedinci kat yer de topran üst

tarafnda olandr ve ad Tahûm'dur. Kafirlerin ruhu buradadr ve u an için

sadece iniltileri vardr. Kyamet günü olunca Tahûm bu ruhlan Burhût

adndaki vadiye atar. Müslümanlarn ruhlan ise Câbiye denilen yerdedir.

Toprak ise, Yüce Allah'n, "lediin ey, bir hardal tanesi arlnca olsa da,

bir kayann içinde veya göklerde yahut yerin derinliklerinde bulunsa, Allah

onu getirip meydana koyar. Dorusu Allah Latiftir, haberdardr"3 âyetinde

bahsettii kayann üzerindedir. Bu kaya yeildir ve mücevherlerle

süslenmitir. Bu kaya bir öküzün üzerindedir ve bu öküzün iki boynuzu, üç

aya vardr. Kyamet günü bu öküz yeryüzündeki bütün sular içer. Öküzü de

baln üzerindedir. Baln kuyruu bann yanndadr ve yerin en alt katnda

daire eklinde durmu, bayla kuyruu Ar'n altnda birlemitir. Denildiine

göre yerin en alt tabakas öküzün iki boynuzu arasndadr. Öküzün srtnda

olduu da söylenir. Bu öküzün ad Behmût'tur. Rivayet edildiine göre bu

balk ve öküz, Cennetliklerin yemeidir. Cennetlikler baln cierinin fazlal

ve öküzün ban yiyerek kannlann doyururlar.

Bana söylendiine göre Abdullah b. Selâm, Resûlullah'a (sallellehu aleyhi vesellem):

"Balk neyin üzerindedir?" diye sorunca, Allah’n Resûlü (uiiaiihu aleyhi yessiimn):

"Siyah bir suyun üzerindedir. Baln bu suda kaplad yer, dünyadaki bir

baln denizlerde kaplad yer kadardr

"

buyurmutur. Yine bana

anlatldna göre blis bala giderek ona çok büyük olduunu söyleyip:

"Senden daha büyük ve kuvvetli bir yaratk yoktur" deyince balk kendini

beenip kmldar. Zelzeleler o kmldad zaman olmaktadr. Bunun üzerine

Allah ona küçük bir balk gönderdi ve bu küçük bal büyük baln kulana

1

Talâk Sur. 12
1
Talâk Sur. 12

3 Lokman Sur. 16
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yerletirdi. Büyük balk kmldaynca, kulandaki balk ta kmldar ve böylece

büyük balk sakinleir.

Abd b. Humeyd, Ibn Cerîr ve bnu'd-Durays’n Mücâhid vastasyla

bildirdiine göre bn Abbâs: "Yedi göü ve yerden de bir o kadarn yaratan

Allah'tr
"1 buyruunu açklarken öyle dedi: “Size bunun tefsirini söylesem

küfre girerdiniz. Küfre girmeniz onu yalanlamanz sebebiyledir.
”J

bn Cerîr, bn Ebî Hâtim, Hâkim, uabu'l-man'da ve el-Esmâ ve's-Sfât' ta

Beyhakî, Ebu’d-Duhâ vastasyla bn Abbâs'n: "...ve yerden de bir o kadarn

yaratan Allah'tr
"3 buyruunu açklarken öyle dediini bildirir: “Âyetten

kastedilen yedi kat yerdir. Yerin her katnda sizin peygamberiniz gibi bir

peygamber, Âdem'iniz gibi bir Âdem, Nûh'unuz gibi bir Nûh, Ibrâhim'iniz gibi

bir brâhim ve sa’nz gibi bir sa vardr.” Beyhakî der ki: Hadisin isnâd

sahîhtir, ama âzdr. Ebu'd-Duhâ'nn rivayetini destekleyen birinin olduunu

görmedim .

4

bn Ebî Hâtim ve Hâkim'in bn Amridan bildirdiine göre Resûlullah (nUaishu

aiyta vnafcn) öyle buyurdu: “Yerin her kat arasnda be yüz yllk mesafe vardr.

En üstteki, ba ve kuyruu semada buluan bir baln srhndadr. Balk ta bir

kayann üzerindedir. Kaya da bir melein elindedir. kinci sema da rüzgârn

hapishanesidir. Yüce Allah Âd kavmini helak etmek istedii zaman rüzgârn

bekçisine, Âd kavmini helak edecek rüzgâr göndermesini emretti. Rüzgârn

bekçisi: «Ya Rabbi! Onlarn üzerine öküzün burun deliklerinden çkan yel kadar

rüzgâr salaym m?» diye sorunca, Yüce Allah: «O kadar ile bütün yeryüzünün

ve bütün canllarn hakkndan gelirsin. Sen onlarn üzerine yüzük kadar rüzgâr

sal» buyurdu. te «Üzerinden geçtii eyi canl brakmyor, onu kül edip

savuruyordu»s
âyeti bu rüzgâra iaret etmektedir. Üçüncü kat yerde Cehennem

talan, dördüncü de ise cehennem kibritleri vardr."

Sahabe: “Ya Resûlallah! Cehennemin kibriti var m?” diye sorunca,

Resûlullah (sadsiiahu aleyh meltem) öyle cevap verdi: "Evet, canm elinde olana yemin

'

Talâk Sur. 12
J bn Cerîr (23/78)

3 Talâk Sur. 12

4 bn Cerîr (23/78), Hâkim (2/493 “sahih’), Beyhakî el-Esmâ ve’s-Sfât (732). bn Kesir

der ki: "Hadisin nakli sahih olsa bile muhtemeldir ki bn Abbâs bunu srâiliyyattan

almtr." el-Bidâye ve’n-Nihâye (1/43).

s
Zâriyât Sur. 42
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olsun ki; Cehennemde kibritten vadiler vardr. O vadilere büyük dalar

gönderilse eriyerek su gibi akarlard. Beincisinde Cehennem ylanlar vardr.

Bu ylanlarn azlan vadiler gibidir. Kâfiri bir defa srdklannda vücudunda

bir parça bile et kalmaz. Altncsnda ise cehennem akrepleri vardr. Bu

akreplerin en küçüü eyerlenmi katr gibidir. Bu akrep kâfire inesiyle bir defa

vurunca, kii Cehennemin scakln bile unutur. Yedincisinde ise Sekar vardr

ve orada bir eli önde, bir eli arkada olmak üzere demir kelepçeye vurulmu

olarak blis vardr. Allah onu bir kulun üzerine salmak isteyince çözer.'
n

Ebu'-eyh’in Azame’öe Ebu'd-Derdâ'dan bildirdiine göre Resûlullah

(saiiaiiahu aleyhi vaseiiem) öyle buyurdu:
"
Yerin kalnl be yüz yllk mesafe kadardr.

kinci kat yerin kalnl da ayndr. Her kat yerin dieriyle arasndaki mesafe de

ayn ekildedir."

1

Osmân b. Saîd ed-Dârimî er-Reddu ale'l-Cehmiyye’de bn Abbâs'n öyle

dediini bildirir: "Göklerin efendisi Ar’n olduu semadr. Yerlerin efendisi

ise bizim yaadmz yeryüzüdür."3

Ebu'-eyh'in Azame’de bildirdiine göre Ka'b(u'l-ahbâr) öyle demitir:

“Yedi kat yer bir kayann üzerindedir. Kaya da bir melein avucundadr.

Melek te baln kanadnn üzerindedir. Balk ta sudadr. Su da rüzgann

üzerindedir. Rüzgar da havadadr. Bu rüzgar alayc olan bir rüzgar deildir.

Onun boynuzlan Ar’a asldr."4

Ebu'-eyh'in bildirdiine göre Ebû Mâlik öyle demitir: “Yerin altndaki

kaya mahlûkatn son noktasdr. Onun kenarlannda dört melek vardr ve bu

meleklerin ba Ar'n altndadr.

5

Ebu'-eyh'in bildirdiine göre Ebû Mâlik öyle demitir: “Yerler baln
üzerinde ve zincir de baln kulandadr.

6

1 bn Kesîr Tefsir'de (5/268) geçtii üzere bn Ebî Hatim ve Hâkim (4/594). bn Kesîr

hadisin arib olduunu söylemitir.
2
Azame (202).

3 Dâriml (sh. 24).

4 Ebu'-eyh (904).

5 Ebu'-eyh (197).

6
Ebu'-eyh (124).



TAHRÎM SÛRES
bnu'd-Durays, Nehhâs, bn Merdûye ve Beyhakî'nin bn Abbâs'tan

bildirdiine göre Tahrîm, ibn Merdûye'nin rivayetinde ise Mutaharrem Sûresi

Medine’de nazil olmutur.

1

bn Merdûye'nin Abdullah b. ez-Zübeyr’den bildirdiine göre Nisâ ve

Tahrîm Sûreleri Medine'de nâzil olmutur.

jyfi lij iMjjî JçZ «1J li U I4IÎ b

"Ey Peygamber! Elerinin rzasn gözeterek Allah’n sana

helâl kld eyi niçin kendine haram ediyorsun? Allah çok

balayan, çok esirgeyendir/' (Takrîm Sur. )

bn Sa'd, Abd b. Humeyd, Buhâri, bnu'l-Münzir ve bn Merdûye’nin

bildirdiine göre Hz. Âie der ki: Resûlullah Mallahu aleyhi veseiiem) Hz. Zeyneb’in

yannda kalp bal içiyordu. Ben ve Hafsa, Allah’n Resûlü hangimizin yanna

girerse: «Ben sende urfut aac zamk kokusu alyorum. Urfut aac zamk m
yedin?» demek üzere anlatk. Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi vesellem) birimizin yanna

girince, anlatmz eyi söyledi. Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi vesellem): "Hayr, Zeyneb

bint Cah'n yannda bal içmitim. Bir daha asla içmeyeceim " buyurunca: "Ey

Peygamber! Elerinin rzasn gözeterek Allah'n sana helâl kld eyi niçin

kendine haram ediyorsun? Allah çok balayan, çok esirgeyendir. Allah,

(gerektiinde) yeminlerinizi bozmanz size meru klmtr. Sizin

yardmcnz Allah'tr. O, bilendir, hikmet sahibidir... (Hz. Âie ve Hafsa

hakknda da) Eer ikiniz de Allah'a tövbe ederseniz, (yerinde olur). Çünkü

kalpleriniz sapmt. Ve eer Peygamber'e kar birbirinize arka çkarsanz

bilesiniz ki onun dostu ve yardmcs Allah, Cebrail ve müminlerin iyileridir.

Bunlarn ardndan melekler de (ona) yardmcdr"2
âyetleri indi. Allah'n

1

bnu'd-Durays (17), Nehhâs (sh. 745, 746) ve Beyhakî (7/141-143).

2
Tahrîm Sur. 1-4
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Resûlü hakknda da "Bal içtim" dedii için: "Peygamber, elerinden birine

gizlice bir söz söylemiti ..."

1

âyeti indi .

1

bnu’l-Münzir, bn Ebî Hâtim, Taberânî ve bn Merdûye'nin bildirdiine

göre bn Abbâs der ki: Allah'n Resûlü (saiiaiiahu aleyhi »eseiM Sevde'nin yannda bal

erbeti içtikten sonra Hz. Âie'nin yanna girince, Hz. Âie: “Senden bir koku

alyorum" dedi. Hafsa’nn yanna girince Hafsa da: “Senden bir koku

alyorum" deyince Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi veieiiem):
"
Galiba Sevde'nin yatmda

içtiim erbettendir. Vallahi, bir daha ondan içmeyeceim" dedi. Bunun

üzerine: "Ey Peygamber! Elerinin rzasn gözeterek Allah'n sana helâl

kld eyi niçin kendine haram ediyorsun?"3 âyeti nâzil oldu .

4

bn Sa'd'n bildirdiine göre Abdullah b. Râfi der ki: Ümmü Seleme'ye: "Ey

Peygamber! Elerinin rzasn gözeterek Allah'n sana helâl kld eyi niçin

kendine haram ediyorsun?"5 âyetini sorduumda öyle cevap verdi:

“Yanmda bir tulum beyaz bal vard. Allah'n Resûlü isaiiaiiahu aleyhi veseiiem) de ondan

yalard ve onu çok severdi. Hz. Âie ona: “O baln ans, baln urfut aacndan

almtr" deyince Resûlullah (saiiaiiahu aleyh» »eseUem) o bal kendisine haram kld.

Bunun üzerine bu âyet indirildi."
6

bn Sa'd ve Abd b. Humeyd'in Abdullah b. Utbe'den bildirdiine göre

kendisine: "Resûlullah MsMu aleyhi «seiiem) neyi kendine haram klmt?" diye

sorulunca, Abdullah b. Utbe: “Bir tulum bal haram klmt” cevabn verdi .

7

Nesâî, Hâkim ve bn Merdûye'nin Enes’ten bildirdiine göre Resûlullah'n

(saiiaiiahu aleyhi vaseliam) kendisiyle ilikiye girdii bir cariyesi vard. Hz. Âie ve Hafsa

da bu cariyeyi brakmas için devaml Resûlullah'a Mailahu aleyhi vesalM srar

ederlerdi. Sonunda Resûlullah (saHaHahu aleyhi »eseiM bu cariyeyi kendine haram kld.

Bunun üzerine: "Ey Peygamber! Elerinin rzasn gözeterek Allah'n sana

1

Tahrim Sur. 3
1 bn Sa'd (8/107) ve Buhârî (4912, 5267).

3 Tahrim Sur. 1

4 Taberâni (11226) ve Fethu'l-Bâri'de (9/376, 12/343) geçtii üzere bn Merdûye sahih

senetle.

5 Tahrim Sur. 1

6 bn Sa'd (8170, 171).

7 bn Sa'd (8/171).
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helâl kld eyi niçin kendine haram ediyorsun? Allah çok balayan, çok

esirgeyendir"' âyeti nazil oldu .

2

Bezzâr ve Taberânî'nin bn Abbâs’tan bildirdiine göre: "Ey Peygamber!

Elerinin rzasn gözeterek Allah'n sana helâl kld eyi niçin kendine

haram ediyorsun? Allah çok balayan, çok esirgeyendir
"3 âyeti

Resûlullah'ntMiyahu aleyhi yBjeiiem) cariyesi hakknda nazil olmutur.
4

bn Cerîr ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre bn Abbâs der ki: Ömer b. el-

Hattâb’a: "Resûlullah'n (uiiaiiahu aleyhi reselleri) aleyhine yardmlaan iki hanm
hangisiydi?" diye sorduumda öyle cevap verdi: Onlar, Âie ve Hafsa'dr.

Olayn çk brahim'in Kbtî olan annesi hakkndayd. Hz. Peygamber,

Hafsa'nn sras olduu günde ve onun odasnda brâhîm'in annesiyle

temasta bulunmutu. Hafsa onlar kendi odasnda o ekilde bulunca: "Ey

Allah'n elçisi! Benim günümde, benim nöbetimde ve benim yatamda ha?

Elerinden hiçbirine yapmadn bir eyi bana yaptn" dedi. Resûlullah [saHaiMu

ieyh »esdiem): "stemez misin ki ben onu kendime haram klaym da bir daha ona hiç

yaklamyaym” buyurunca Hafsa: "Evet isterim" karln verdi. Bunun

üzerine Resûlullah (sbIIbIIsHu aleyhi reseiiem) onu (cariyesini) kendine haram kld ve:

"Bunu baka birisine sakn söyleme" buyurdu; ancak Hafsa bu sim Hz. Âie'ye

söyledi. Allah onun, bu sim aça vurduunu bildirdi ve: "Ey Peygamber!

Elerinin rzasn gözeterek Allah'n sana helâl kld eyi niçin kendine

haram ediyorsun? Allah çok balayan, çok esirgeyendir ..."5
âyetlerini

ndirdi. Örendiimize göre Resûlullah (saiiaiiahu sieyt veseiiem) yemininin kefaretini

verdi ve o cariyesiyle tekrar ilikiye girdi .

6

bnu'l-Münzir, Taberânî ve bn Merdûye'nin bn Abbâs'tan bildirdiine

göre: "Ey Peygamber! Elerinin rzasn gözeterek Allah'n sana helâl kld
eyi niçin kendine haram ediyorsun? Allah çok balayan, çok

1

Tahrîm Sur. 1

1
Nesâi (3969) ve Hâkim (2/493 "sahîh). snad sahihtir. Elbârtî Sahîhu Sünen en-Nesâi

(3695).

3 Tahrîm Sur. 1

4 Bezzâr Kefu'l-EstSr (2274) ve Taberânî (11130 "snad hasendir"). Heysecî

Mecmuu 'z-Zevâictde (7/126) der ki: "Bezzâr ve Taberâni bu hadisi iki senetle rivayet

etmilerdir. Bezzâr'n ravileri Sahîh'in ravileridir. Sadece Bir b. Âdem el-Esar Sahîh'm

ravilerinden deildir, ama o da güvenilirdir."

5 Tahrîm Sur. 1

6 bn Cerîr (23/88).
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esirgeyendir
"

1

âyetinde kastedilen, Resûlullah'm (sallailahu aleyhi vesellem) kendisine

cariyesini haram klmasdr.

1

bn Sa'd ve bn Merdûye, bn Abbâs'n öyle dediini bildirir: Hz. Âie ve

Hafsa birbirlerini çok severlerdi. Hafsa babasnn yannda kalmak için gidince

Allah’n Resulü (sallailahu aleyhi vesellem) cariyesini çard ve cariye Allah’n Resûlü ile

Hafsa'nn evinde kald. Bu, Resûlullah'm (sallailahu aleyhi vesellem) kalma srasnn Hz.

Âie'de olduu gün olmutu. Hafsa dönüp Allah’n Resûlü ile cariyeyi evinde

görünce, cariyenin çkmasn beklemeye balad ve çok kskand. Resûlullah

(sallailahu aleyhi vesellem) cariyesini çkarnca Hafsa girip: “Yannda kimin olduunu

gördüm. Vallahi, bana kötü davrandn" dedi. Hz. Peygamber (sallailahu aleyhi vesellem):

"
Vallahi, seni raz edeceim. Sana bir sr söyleyeceim, bunu gizli tut

"

buyurunca, Hafsa: “Bu sr nedir?" diye sordu. Resûlullah (sallailahu aleyhi veseiiam):

"Seni raz etmek için bu cariyeyi kendime haram kldma seni ahit

tutuyorum " buyurdu; ama Hafsa gidip bunu Hz. Âie'ye söyleyerek: “Sevin,

Allah’n Resûlü cariyesini kendine haram kld” dedi. Hafsa, Resûlullah’m

(salialiBhu aleyhi vesellem) kendisine verdii bu sim açklaynca, Allah bunu Resûlullah’a

(seileliehu aleyhi vesellem) bildirdi ve: "Ey Peygamber! Elerinin rzasn gözeterek

Allah’n sana helâl kld eyi niçin kendine haram ediyorsun? Allah çok

balayan, çok esirgeyendir
"3 âyetini indirdi .

4

bn Merdûye’nin bn Abbâs'tan bildirdiine göre Ömer b. el-Hattâb’n

yannda: "Ey Peygamber! Elerinin rzasn gözeterek Allah’n sana helâl

kld eyi niçin kendine haram ediyorsun? Allah çok balayan, çok

esirgeyendir
"5

âyeti zikredilince: “Bu âyet, Hafsa hakknda nâzil oldu"

demitir.

bn Merdûye’nin Enes’ten bildirdiine göre Allah’n Resûlü olu brahim’in

annesini Ebû Eyyûb'un evinde oturttu. Hz. Âie der ki: “Allah’n Resûlü

brahim’in annesinin yanma yalnzken girdi ve onunla birlikte olunca da cariye

brâhim'e hamile kald. Cariyenin hamilelii belli olunca ben bundan korktum.

Hz. Peygamber cariye doum yapncaya kadar (bu konuda) bir ey
söylemedi. brâhim'in annesinin sütü gelmeyince Resûlullah çocuun süt

1

Tahrîm Sur. 1

1
Taberânî (11130).

3 Tahrîm Sur. 1

4 bn Sa'd (8/185).

5 Tahrîm Sur. 1



522 -i Tahrîm Sûresi |r

ihtiyac için bir koyun satn ald. Çocuk bu koyunun sütünden içip geliti ve

rengi beyazlat. Allah'n Resulü (sellaliahu aleyhi vesellem) bir gün bu çocuu

omuzlarnda tayarak gelip: "Ey Âie! Çocuun kime benzediini

görüyorsun?" diye sorunca, ben kskançlkla: “Kimseye benzetemiyorum"

cevabn verdim. Allah'n Resûlü (sailallahu aleyhi vesilem): "Tenini bile mi?" diye

sorunca ise: “Ömrüme yemin olsun ki koyun sütüyle beslenenin teni elbette

ki güzel olur" dedim."

Hz. Âie ve Hafsa bundan endieye düüp Hafsa Resûlullah' (sailallahu aie/hi

vesellam) knaynca Allah'n Resûlü cariyeyi kendine haram kld ve bunu

kendisine bir sr olarak söyledi; ama Hafsa bunu Hz. Âie'ye söyledi. Bunun

üzerine Tahrîm âyeti nazil olunca Resûlullah (sailallahu aleyhi veseiiem) bir köle azad etti.

bn Merdûye'nin bildirdiine göre bn Abbâs der ki: Hafsa, Resûlullah'n

(sailallahu aleyhi vesellam) ümmü veledi olan brahim'in annesi Mâriye'yi evinde

Resûlullah (sellaliahu aleyhi vesellem) le beraber bulunca, Allah’n Resûlü (sailallahu aleyhi veselle'Tt)

Hafsa'nn gönlünü almak için Mâriye'yi kendine haram kld ve Hafsa’dan

bunu gizlemesini istedi. Hafsa, Resûlullah'n (sailallahu aleyhi vesellem) Mâriye'yi kendine

haram kld srrn Hz. Âie'ye söyledi. Yüce Allah "Peygamber, elerinden

birine gizlice bir söz söylemiti..."’ âyetini indirip Resûlullah'a (sailallahu aleyhi

vesellem) yemin kefareti vermesini emretti.

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Katâde, "Ey Peygamber! Elerinin

rzasn gözeterek Allah'n sana helâl kld eyi niçin kendine haram

ediyorsun? Allah çok balayan, çok esirgeyendir
"2

âyetini açklarken öyle

dedi: Resûlullah (sailallahu aleyhi vesellem), srann Hafsa'da olduu gün, brâhim'in

annesi olan Kpti cariyesini kendine haram kld ve bunu gizlice Hafsa'ya

söyledi. Hafsa bu sim Hz. Âie'ye bildirdi. Hz. Âie ve Hafsa, Resûlullah'n

(sailallahu Bieyhi vesellem) dier elerine kar birbirlerine destek oluyorlard. Yüce Allan

bu âyetle Resûlullah'n (sailallahu aleyhi vesellem) kendi nefsi için haram kld eyi helak

etti ve yeminin kefâretini vermesini emrederek: "Allah üphesiz size,

yeminlerinizi kefâretle geri almanz meru klmtr..."3 buyurdu.

Abdurrezzâk ve Abd b. Humeyd'in a'bî ve Katâde'den bildirdiine göre:

"Ey Peygamber! Elerinin rzasn gözeterek Allah'n sana helâl kld eyi

’ Tahrîm Sur. 3
2
Tahrîm Sur. 1

3 Tahrîm Sur. 2
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niçin kendine haram ediyorsun? Allah çok balayan, çok esirgeyendir"’

âyetinden kastedilen Resûlullah'n (saiiaiiahu aleyhi vssellem) cariyesini kendine haram

klmasdr. a’bî: “Allah'n Resûlü, cariyesini kendine haram klarken yemin de

etmiti. Allah onu cariyesini haram klmas sebebiyle azarlam ve yemin

kefareti vermesini emretmitir1
’ dedi. Katâde ise: “Onu kendine haram

klmas yemin saylmt” demitir.
2

bn Sa’d’n Zeyd b. Eslem’den bildirdiine göre Allah'n Resûlü (»iaiiahu aleyhi

vesellem) brâhim’in annesini kendine haram klp: "O bana haramdr. Vallahi, ona

yaklamayacam" deyince: "Allah üphesiz size, yeminlerinizi kefâretle geri

almanz meru klmtr ..." 3 âyeti nazil oldu.

4

bn Sa'd’n Mesrûk ve a’bî’den bildirdiine göre Allah'n Resûlü (saiiallahu aByhi

vesellem) cariyesinden vazgeçip kendine haram klnca: "Allah üphesiz size,

yeminlerinizi kefâretle geri almanz meru klmtr ..."3 âyeti ile "Ey

Peygamber! Elerinin rzasn gözeterek Allah'n sana helâl kld eyi niçin

kendine haram ediyorsun? Allah çok balayan, çok esirgeyendir
"6

âyeti

nazil oldu.
7

bn Merdûye'nin bildirdiine göre bn Abbâs öyle dedi: Biz yürürken ve

bu srada Hafsa ve Hz. Âie ile ilgili mesele hakknda konuurken Ömer b. el-

Hattâb bize yetiti. Bunun üzerine biz susunca: “Beni görünce neden

sustunuz? Ne konuuyordunuz?” diye sordu.

Müsned ’de Heysem b. Kuleyb ve el-Muhtâre’de Diyâ el-Makdisî, Nâfi

vastasyla, bn Ömer'den, o da Hz. Ömer’den bildirir: Allah'n Resûlü

Hafsa’ya: "Bunu kimseye söyleme, brahim'in annesi bana haram olsun"

buyurunca, Hafsa: “Allah’n sana helal kldn haram m ediyorsun?” diye

sordu. Resûlullah(iBlell8huBeyhivesdlem): "Vallahi, ona yaklamayacam" buyurdu ve

ona yaklamad. Hafsa bunu Hz. Âie’ye bildirince Yüce Allah, "Allah

1

Tahrîm Sur. 1

2
Abdurrezzâk (2/301).

3 Tahrîm Sur. 2

4 bn Sa'd (8/186).

5 Tahrîm Sur. 2
6
Tahrîm Sur. 1

7 bn Sa'd (8/186).
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üphesiz size, yeminlerinizi kefâretle geri almanz meru klmtr ..."
1

âyetini indirdi .

2

Saîd b. Mansûr ve bnu'l-Münzir'in Dahhâk'tan bildirdiine göre Hafsa bir

gün babasn ziyaret etti. Hafsa'nn günü olduu için Allah'n Resulü MMiahusM

«seliem» geldi ve onu evinde bulamad. Bunun üzerine cariyesi Mâriye'yi çanp
Hafsa’nn evinde onunla birlikte oldu. Onlar bu haldeyken Hafsa geldi ve: “Ey

Allah'n Resûlüî Bunu benim evimde ve srann bende olduu günde mi

yapyorsun!” dedi. Bunun üzerine Resûlullah (uiMiBhu aleyhi “O bana haram

olsun, sen de bunu kimseye söyleme” buyurdu; ama Hafsa Hz. Âie'ye gidip

olanlan anlatt.

Bunun üzerine: "Ey Peygamber! Elerinin rzasn gözeterek Allah'n sana

helâl kld eyi niçin kendine haram ediyorsun? Allah çok balayan, çok

esirgeyendir... Ey Peygamberin eleri! Eer ikiniz de Allah'a tövbe

ederseniz, kaym olan kalpleriniz düzelmi olur. Eer einizin aleyhinde

yardmlaarak bir ey yapmaa kalkarsanz, bilin ki Allah onun dostu,

bundan baka Cebrail, iyi müminler ve melekler de yardmcsdr"

3

âyetleri

nâzil oldu/

TaberânîM. el-Evsafta ve bn Merdûye'nin bildirdiine göre Ebû Hureyre

der ki: Allah'n Resûlü (»iiUu aleyhi veseHem) Hafsa'nn evinde cariyesi Mâriye ile

birlikte oldu ve Hafsa onlar evinde görünce: “Ey Allah'n Resûlü!

Hanmlarnn evi arasnda benim evimde mi?” dedi. Resûlullah Maiiahu aleyhi veseiiem

:

"Bir daha ona dokunmam haram olsun. Sen de bunu gizle" buyurdu, ama

Hafsa çkp Hz. Âie'ye giderek: “Seni müjdeleyeyim mi?” dedi. Hz. Âie:

“Neyle?” diye sorunca, Hafsa öyle dedi: “Mâriye'yi Allah'n Resûlü ile

beraber evimde gördüm ve: “Ey Allah'n Resûlü! Hanmlarnn evi arasnda

benim evimde mi?” dedim. Sevinilecek ilk ey Resûlullah'n (saiiaiiahu aleyhi yasallan)

onu kendine haram klmasdr. Sonra Allah'n Resûlü bana: "Ey Hafsa! Seni

müjdeleyeyim mi?" diye sordu ve babann, Allah'n Resûlünden sonra idareyi

alacan, babamn da babandan sonra idareyi alacan bildirdi. Bana da

bunu gizlememi ve kimseye söylemememi emretti.”

1

Tahrîm Sur. 2
2 bn Kesîr Tefsir'de (8/186) ve Fethu'l-Bâri'de (8/659) geçtii üzere Heysem b. Kuleyb

ve Diyâ (189) bn Kesîr hadisin senedinin sahîh olduunu söylemitir.

3 Tahrîm Sur. 1-4

4
Saîd b. Mansûr (1707).
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Bunun üzerine Yüce Allah: "Ey Peygamber! Elerinin rzasn gözeterek

Allah'n sana helâl kld eyi niçin kendine haram ediyorsun? Allah çok

balayan, çok esirgeyendir"

1

âyetini indirdi. Yani cariyelerini neden

kendine haram klyorsun. "Peygamber, elerinden birine gizlice bir söz

söylemiti. 0, bunu Peygamberin dier bir eine haber verince, Allah da

Peygambere durumu bildirmi, o da bir ksmn yüzüne vurmu bir ksmn
yüzüne vurmaktan geri durmutu. Eine, gizlice söyledii eyi bakasna

nakletmi olduunu bildirince, ei: «Bunu sana kim haber verdi?» demi, o

da: «Bana, hereyi bilen ve hereyden haberdar olan Allah haber verdi»

demiti"1
Resûlullah'n (sdiaiiahu aleyhi veseiiem) kendisine gizlice söz söyledii kii

Hafsa’dr. Hafsa’nn kendisine verilen sim bildirdii dier e ise Hz. Âie'dir.

Yüce Allah âyetle Hafsa'mn Mariye’yle ilgili durumu Hz. Âie'ye söylediini

Resûlullah'a (sallelishu aleyhi »esdiem) bildirmitir. Allah'n Resulü de Mâriye'yle ilgili

olan Hafsa’mn yüzüne vurmu, Hz. Ebû Bekr ve Hz. Ömer'in hilafetiyle ilgili

söylediini ise yüzüne vurmamtr. Sonra onlar azarlayp: "Ey Peygamber'in

eleril Eer ikiniz de Allah'a tövbe ederseniz, kaym olan kalpleriniz

düzelmi olur. Eer einizin aleyhinde yardmlaarak bir ey yapmaa
kalkarsanz, bilin ki Allah onun dostu, bundan baka Cebrail, iyi müminler

ve melekler de yardmcsdr"3 buyurmutur. Âyetteki iyi müminlerden kast,

Ebû Bekr ve Ömer’dir. Yüce Allah: "Eer o sizi boarsa Rabbi ona, sizden

daha iyi, kendini Allah'a veren, inanan, sebatla itaat eden, tövbe eden,

ibadet eden, oruç tutan, dul ve bâkire eler verebilir"4 buyurarak Allah'n

Resûlü (uiMdu aleyhi vmUmi’e dul olanlardan Âsiye binti Muzâhim ve Hz. Nuh’un

(aieyhuseiam) kz kardeini, bakirelerden ise Meryem binti mrân ve Hz. Mûsa’nn

(aieyHisseiafn) kz kardeini vaad etmitir.
5

Ibn Ebî Hâtim ve bn Merdûye'nin bn Abbâs’tan bildirdiine göre: "Ey

Peygamber! Elerinin rzasn gözeterek Allah'n sana helâl kld eyi niçin

kendine haram ediyorsun? Allah çok balayan, çok esirgeyendir"
6
âyeti,

1

Tahrîm Sur. 1

1
Tahrîm Sur. 3

3 Tahrîm Sur. 4
4 Tahrîm Sur. 5
5 Taberârû (2316) ve Fethu'l-Bâri 'de (8/657) geçtii üzere bn Merdûye zayf senetle.
6
Tahrîm Sur. 1
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kendini Resûlullah'a Maiiahu aleyhi veseiiem) takdim eden kadn hakknda nâzil

olmutur.’

j^üJ (Oii j föji iuij ^Syiijl jLj (üO i iî

"Eer o sîzi boarsa Rabbi ona, sizden daha iyi, kendini

Allah’a veren, inanan, sebatla itaat eden, tövbe eden, ibadet

eden, oruç tutan, dul ve bakire eler verebilir."

(Tahrîm Sur. 2)

Abdurrezzâk, Buhâri ve bn Merdûye'nin bildirdiine göre bn Abbâs,

Kiinin hanmna "Bana haramsn” demesi hakknda: "Kefaret verir” deyip:

"Andolsun ki, Resûlullah, sizin için, Allah'a ve âhiret gününe kavumay
umanlar ve Allah' çok zikredenler için güzel bir örnektir" âyetini okudu .

2

bnu'l-Münzir, Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd, Taberânî ve ibn Merdûyehin

bn Abbâs'tan bildirdiine göre bir adam gelip: “Hanmm kendime haram

kldm” demesi üzerine bn Abbâs: "Yalan söyledin. Hanmn sana haram

deildir” dedikten sonra: "Ey Peygamber! Elerinin rzasn gözeterek

Allah'n sana helâl kld eyi niçin kendine haram ediyorsun? Allah çok

balayan, çok esirgeyendir
"3

âyetini okudu ve: "Kefaretlerin en an olan

köle azad etmen gerekir” dedi .

4

Hâris b. Ebî Usâme’nin bildirdiine göre Hz. Âie öyle dedi: Ebû Bekr,

Mistah’a infakta bulunmayacana yemin edince: "Allah üphesiz size,

yeminlerinizi kefâretle geri almanz meru klmtr. Allah sizin

dostunuzdur. O, bilendir, Hakim'dir
"5 âyeti nâzil oldu. Bunun üzerine Ebû

Bekr yemin kefâreti verip Mistah'a nafaka vermeye devam etti .

6

’ bn Kesîr Tefsir'de (8/187) geçtii üzere bn Ebî Hatim rivayet etti ve: "Bu rivayetin

garib olduunu, doru olarun ise Resûlullah’m (sallallahu aleyhi vesellem) bal kendine

haram klmas üzerine nâzil olmasdr" dedi.
2
Abdurrezzâk (11363, 11364) ve Buhâri (4911, 5266).

3 Tahrîm Sur. 1

4 Abdurrezzâk (15834), Taberâni (12246), Hâkim (2/493, 494) ve Fethu'l-Bâri'de (9/376)

geçtii üzere ibn Merdûye.
5 Tahrîm Sur. 2
6
el-Metâlibu'l-Âliye'de (4157) geçtii üzere Hâris b. Ebî Usâme.
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bnu'l-Münzir ve bn Merdûye'nin Ali (b. Ebi Talha) vastasyla bildirdiine

göre bn Abbâs "Allah üphesiz size, yeminlerinizi kefâretle geri almanz

meru klmtr..."' âyetini açklarken öyle dedi: ''Yüce Allah Hz.

Peygambere ve müminlere, Allah'n haram kld bir eyi kendilerine haram

kldklar zaman, on miskini yedirmek veya giydirmek ya da bir köle azad

etmek suretiyle kefaret vermelerini emretmitir. Boama ise bu kapsama

girmez."

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Meymûn b. Mihrân, "Allah üphesiz

size, yeminlerinizi kefâretle geri almanz meru klmtr ..."
2 buyruunu

öyle açklad: "Elinde olan sana helal kldm halde sen neden haram

sayyorsun. Kendine haram kldn eyin helal olmas için kefaret vermeni

emrettim. Her türlü yemin bu kapsama girer."

4* *1 ij&b * Uü^ <*!jjî J\ ‘A ili

Jli liiM JÂ cJÛ <! ul UÜ j* j>y>ij ijju Jjp

r^ 1 Jk
“Peygamber, elerinden birine gizlice bir söz söylemiti.

Fakat ei, o sözü bakalarna haber verip Allah da bunu
Peygambere açklaynca. Peygamber bir ksmn bildirmi,

bir ksmndan da vazgeçmiti. Peygamber bunu ona haber

verince ei: «Bunu sana kim bildirdi?» dedi. Peygamber:
«Bilen, her eyden haberdar olan Allah bana haber verdi»

dedi. (Tahrîm Sur. 3)

Taberânî ve bn Merdûye'nin bildirdiine göre bn Abbâs, "Peygamber,

elerinden birine gizlice bir söz söylemiti. Fakat ei, o sözü bakalarna

haber verip Allah da bunu Peygamber'e açklaynca, Peygamber bir ksmn
bildirmi, bir ksmndan da vazgeçmiti. Peygamber bunu ona haber

verince ei: «Bunu sana kim bildirdi?» dedi. Peygamber: «Bilen, her eyden

haberdar olan Allah bana haber verdi» dedi ."3 âyetini açklarken öyle dedi:

' Tahrîm Sur. 2
2

Tahrîm Sur. 2

3 Tahrîm Sur. 3
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Resûlullah (satiaiiahu aleyhi ttsdism) Hafsa'nn evinde cariyesiyle beraber olurken Hafsa

girince Allah'n Resulü (saMahu aleyhi mellem): "Bu gördüünü Âie'ye söyleme, sana

baz müjdeler vereyim. Ebû Bekr vefat edince idareyi baban alacak" buyurdu.

Hafsa gidip olanlan Hz. Âie'ye bildirince, Hz. Âie: "Sana bunu kim haber

verdi?” diye sordu. Allah'n Resulü Mallahu aleyhi mel?m): "Hereyi bilen ve

hereyden haberdar olan Allah haber verdi” cevabn verince, Hz. Âie:

"Mariye'yi kendine haram etmedikçe sana bakmam” dedi. Bunun üzerine

Resûlullah (sallaliahu aleyhi »esdiem) Mâriye’yi kendine haram edince, "Ey Peygamber!

Elerinin rzasn gözeterek Allah'n sana helâl kld eyi niçin kendine

haram ediyorsun? Allah çok balayan, çok esirgeyendir"
1

âyeti nâzil oldu.'

bn Adiy ve bn Asâkir'in Hz. Âie'den bildirdiine göre, "Peygamber,

elerinden birine gizlice bir söz söylemiti ..."3 âyetinden kastedilen,

Resûlullah'n (ssiiaiiahu aleyhi «selemi Hz. Âie’ye gizlice: "Ebû Bekr benden sonra

halifem olacaktr

"

buyurmasdr.

4

bn Adiy, Fadâilu's-Sahabe’öe Ebû Nuaym, Fadâilu's-Sddîk’te el-Uârî, bn

Merdûye ve bn Asâkir'in deiik kanallarla bildirdiine göre Hz. Ali ve bn

Abbâs öyle dediler: Vallahi, Ebû Bekr ve Ömer'in halifelii kitapta

geçmektedir. Yüce Allah bu konuda: "Peygamber, elerinden birine gizlice

bir söz söylemiti ..."5 buyurmutur. Yani Resûlullah (uiiakhu aleyhimM Hafsa'ya:

"Baban ve Âie'nin babas benden sonra insanlarn idaresini üstlenecekler.

Sakn bunu kimseye söyleme" demitir.

6

bn Asâkir'in bildirdiine göre Meymûn b. Mihrân, "Peygamber,

elerinden birine gizlice bir söz söylemiti ..."7 buyruunu açklarken öyle

’ Tahrîm Sur. 1

2
Taberâni (12640) ve Fethu'l-Bâri’de (9/289) geçtii üzere bn Merdûye. Heyserrû

Mecmuu'z-Zevâid'de (5/178) der ki: "Ravilerden smail b. Amr el-Becelî zayftr. bn
Hibbân ise onu güvenilir bulmutur. Dahhâk b. Muzâhim ise bn Abbâs'tan hadis

dinlememitir. Dier ravilerî ise güvenilirdir."

3 Tahrîm Sur. 3

4 bn Adiy (3/912) ve bn Asâkir (30/222).

5 Tahrîm Sur. 3
6 bn Adiy (3/1272), Ebû Nuaym (Fadâilu'l-Hulefâu'l-Erbaa 178) ve bn Asâkir (30/222)

7 Tahrîm Sur. 3



Âyet: 3 529

dedi: "Resûlullah (Hiiaiiahu Bieyhi veseiiem) hanmna gizlice: "Ebû Bekr benden sonra

halifem olacaktr" buyurdu .

1

bn Asâkiriin bildirdiine göre Habîb b. Ebî Sabit: "Peygamber, elerinden

birine gizlice bir söz söylemiti ..."
1 buyruunu açklarken öyle dedi:

"Resûlullah Msiiehu aleyhi veseiiem) Hz. Âie'ye babasnn kendisinden sonra halifesi

olacan, Hafsa’nn babasnn da ondan sonra halife olacan bildirdi ."
3

bnu'l-Münziriin Dahhâk'tan bildirdiine göre Resûlullah MallaKu aleyhi veseliam)

Hz. Âie’nin srasnn olduu bir günde bir cariyeyle ilikiye girdi. Hz. Âie ve

Hafsa birbirlerini çok severlerdi. Hafsa onlan görünce Resûlullah (saiiai<*u aleyhi

vasailem): "Yaptm Âie'ye söyleme, ben bunu (cariyeyi) kendime haram kldm"

buyurdu; ama Hafsa Resûlullah'n (salieHahu aleyhi veseliam) bu srrn aça çkard.

Bunun üzerine, "Ey Peygamber! Elerinin rzasn gözeterek Allah'n sana

helâl kld eyi niçin kendine haram ediyorsun ..."4 âyetleri nâzil oldu.

bn Merdûye'nin bildirdiine göre bn Abbâs: "Peygamber, elerinden

birine gizlice bir söz söylemiti ..." 5 buyruunu açklarken öyle dedi:

"Allah'n Resûlü, Hz. Âie'ye kendisinden sonra gelecek halifeyi gizlice

söyledi, ama Hz. Âie bu srr Hafsa'ya söyledi."

Ebû Nuaym Fadâilu's-Sahabe'öe Dahhâk'n: "Peygamber, elerinden

birine gizlice bir söz söylemiti ..."
6 buyruunu açklarken öyle dediini

bildirir: "Resûlullah (safelUu aleyhi veseiM Hafsa binti Ömer'e kendisinden sonra Ebû

Bekr'in, Ebû Bekriden sonra da Ömer'in halife olacan söyledi."7

bn Ebî Hâtim'in Mücâhid’den bildirdiine göre: "Peygamber bir ksmn
bildirmi, bir ksmndan da vazgeçmiti"8

âyetindeki aça vurulan eyle

Mâriye ile ilgili olay kastedilmitir. Bildirmedii ey ise: "Senin ve onun babas

benden sonra insanlarn idaresini üstlenecekler" sözüdür. Bunu

bildirmemesinin sebebi, haberin aça çkp yaylmasna engel olmaktr.

1 bn Asâkir (30/222, 223).

1
Tahrîm Sur. 3

3 bn Asâkir (30/223).

4 Tahrîm Sur. 1

5 Tahrîm Sur. 3

6
Tahrîm Sur. 3

7 Ebû Nuaym (Fadâilu’l-Hulefâu’l-Erbaa 177)
8
Tahrîm Sur. 3.
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bn Merdûye bn Abbâs’tan aynsn bildirir.

bn Merdûye'nin bildirdiine göre Ali b. Ebî Tâlib öyle dedi: “Allah'n

Resûlü (saiiaiiahu eyhi veseiiem), hiçbir zaman hanmlarnn yaptnn hepsini yüzlerin a

vurmad. Çünkü Yüce Allah: "...Peygamber bir ksmn bildirmi, bir

ksmndan da vazgeçmiti..."' buyurmutur.

Beyhakî uabu'l-man’da, Atâ el-Horasânî’nin: “Hilim sahibi olan Allah'n

Resulü (saiiBiahu aleyhi vesellem) hiçbir zaman hanmlarnn yaptnn hepsini yüzlerine

vurmad. Yüce Allah'n: "...Peygamber bir ksmn bildirmi, bir ksmndan

da vazgeçmiti ..."
2 buyurduunu duymadn m?” dediini bildirir .

3

eiy jkûibyg* !>iü: ö[j u&Jî iü i J\ lyâ öl

’4j jijr’TJ

ohrtî ol*iti oli-j; oULü Ö&, Iji- U-ljj Öl

*

\'j\ÜU otzî oUîU oliilp

/ ' £

"Eer ikiniz de Allah'a tövbe ederseniz, (yerinde olur).

Çünkü kalpleriniz sapmt. Ve eer Peygambere kar
birbirinize arka çkarsanz bilesiniz ki onun dostu ve

yardmcs Allah, Cebrail ve müminlerin iyileridir. Bunlarn
ardndan melekler de (ona) yardmadr. Eer o sizi boarsa
Rabbi ona, sizden daha iyi, kendini Allah'a veren, inanan,

sebatla itaat eden, tövbe eden, ibadet eden, oruç tutan, dul

ve bakire eler verebilir." (T alrm Sur. 4, 5)

bn Cerîr ve bn Merdûye'nin bn Abbâs’tan bildirdiine göre âyette geçeri

MÂ*»4 kelimesi “Sapmak ve günah ilemek” mânâsndadr .

5

bnu’l-Münzir’in bn Abbâs'tan bildirdiine göre âyette geçen "öü"'

kelimesi “meyletmek” mânâsndadr.

' Tahrîm Sur. 3
1
Tahrîm Sur. 3

3 Beyhakî (8361).

4
Tahrîm Sur. 4

5 bn Cerîr (23/93).
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Abd b. Humeyd'in Katâde’den bildirdiine göre âyette geçen “cJJo"

1

kelimesi "meyletmek/kaymak" mânâsndadr.

Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre Mücâhid der ki: Biz, bn Mes’ûd'un:

"U&3 cilj ÛÜ ii Jj j}" (=Eer ikiniz de Allah'a tövbe ederseniz, (yerinde

olur). Çünkü kalpleriniz meyletmitir) eklindeki kraatini iitene kadar

"...Çünkü kalpleriniz sapmt ..."

3

buyruunu basit bir ey zannederdik.

Abdurrezzâk, bn Sa'd, Ahmed, bn Ebi Ömer el-Adenî, Abd b. Humeyd,

Buhâri, Müslim, Tirmizî, Nesâi, bnu'l-Münzir, bn Hibbân ve bn Merdûye’nin

bildirdiine göre bn Abbâs der ki: Allah'n "Eer ikiniz de Allah'a tövbe

ederseniz, (yerinde olur). Çünkü kalpleriniz sapmt../"’ âyetinde

buyurduu Peygamber hanmlanndan iki hanmn kim olduu konusunda

Ömer'e soru sormaya pek istekliydim. Nihayet hacca gitmek üzere yola

çknca, ben de onunla birlikte yola çktm. Yolun bir bölümünde yoldan baka

yere sapnca ben de su kabn alp peinden gittim. Abdest bozup dönünce,

ben eline su döktüm ve abdest ald. Ben öyle dedim: "Ey müminlerin emiri,

Resûlullah'n (saiiaUahu aleyhi veseiiem) hanmlan arasnda Yüce Allah'n haklarnda:

"Eer ikiniz de Allah'a tövbe ederseniz, (yerinde olur). Çünkü kalpleriniz

sapmt ..." 5 buyurduu iki hanm kimdir?"

Ömer "Hayret sana ey bn Abbâs! Bunlar Hafsa ile Âie'dir" cevabn verip

olay anlatmaya balad ve öyle dedi: Biz Kureyliler kadnlanmza üstün

gelmeye çalrdk. Medine'ye hicret ettiimizde buradaki kadnlann

erkeklere hâkim durumda olduklann gördük. Derken bizim kadnlarmz

onlann kadnlanndan baz eyler örenmeye baladlar. Bir gün hanmma
kzmtm, onun bana karlk verdiini gördüm ve bu karlk vermesini

yadrgadm. Hanmm: "Bunu neden yadrgyorsun? Vallahi Resûlullah'n

(sBiBBhu aleyhi rneiBm) hanmlar bile kendisine karlk veriyorlar, hatta onlardan biri

günü geceye kadar ondan ayn geçiriyorlar" dedi. Ben de: "Böyle yapan kadn

tamamen zarar ve ziyandadr" dedim. Benim evim, Avâli denilen yerde idi.

Ensaridan bir komum vard ve Resûlullah'n (saMUu aleyhi veseiiem) yanna nöbetlee

1

Tahrim Sur. 4
1
Tahrim Sur. 4

3 Tahrim Sur. 4
4 Tahrim Sur. 4

5 Tahrim Sur. 4
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iniyorduk. Bir gün o iner vahiy ve dier haberleri getirir, bir gün de ben iner

haberleri ona getirirdim. O sralarda Gassanllann biz Müslümanlarla

savamak için atlarn nalladklanndan bahsederdik. Birgün komum akam
vakti bana geldi ve kapm çald. Ben çknca, komum: "Büyük bir hadise

oldu” dedi. Ben: "Gassanllar m geldiler?” diye sorunca, komum: "Bundar

daha büyük bir hadise. Allah'n Resulü (»llallhu aleyhi «eseiM hantmlann boad”
karln verdi. Bunun üzerine kendi kendime: "Rafsa kaybetti ve zarara

girdi” dedim. Böyle bir iin olacan tahmin ediyordum. Sabah namazn

klnca elbiselerimi giydim ve yola çktm. Hafsa’nn yanna girdiimde onu

alar vaziyette buldum ve: "Allah'n Resulü sizi boad m?” diye sordum.

Hafsa: "Bilemiyorum. te kendisi u odackta uzlete çekilmitir” cevabm

verince, kalkp Resûlullah'a Uayiahu «M «stiiem) hizmet eden siyahi bir kölenin

yanna geldim ve: "Ömer için izin iste” dedim. Köle içeriye girip çktktan

sonra: "Senin girmek istediini bildirdim, ama bir ey söylemedi” dedi.

Bunun üzerine Mescid'e gidince, minberin etrafnda alayan birkaç kiiyle

karlatm ve onlann yanma oturdum. Sonra skntm daha da artnca tekrar

Resûlullah'a (uliallshu aleyhi »eseiien) hizmet eden siyahî köleye geldim ve: "Ömer için

izin iste” dedim; köle girip çktktan sonra: “Senin girmek istediini bildirdim,

ama bir ey söylemedi” dedi. Ben de arkam dönüp giderken köle dönüp bem

çard ve: "Gir sana izin verdi” dedi. çeriye girdiimde Resûlullah' (»Msilshu aleyh

veseUem) kuru bir hasr üzerine yaslanm vaziyette buldum ve yan taraflannda

hasnn izini gördüm. Ona: "Ey Allah'n Resûlü! Hanmlann boadn m?” diye

sorunca, Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi vBsaiiam): "Hayr" cevabn verdi. Bunun üzerine

öyle dedim: "Allahü ekber. Bizleri bir görseydin. Biz Kurey topluluu olarak

kadnlar üzerinde hâkim idik. Medine'ye gelince erkeklerine hâkim olan

kadnlar topluluu bulduk. Bizim hanmlar da onlardan bir eyler örenmeye

baladlar. Bir gün hanmma kzmtm da o da bana karlk vermiti ve ber,

bu durumu yadrgamtm. Hanmm: "Niçin yadrgyorsun. Vallahi

peygamberin hanmlar bile ona karlk veriyorlar, hatta onlardan biri bir

günü geceye kadar ondan ayr geçiriyor” dedi. Sonra Hafsa'ya "Resûlullah'a

(saiiaiiahu aleyhi resellem) karlk verir misin?” diye sordum. O da: "Evet, hatta bizden

birimiz gününü geceye kadar ondan ayr geçirir” cevabn verdi. Ben: "Sizden

bunu kim yapmsa kaybetmi ve zarardadr. Siz, Resûfullah'n (saiiaiiahu aleyhi vcseiiem

darlmas yüzünden Allah'n gazabna uramaktan ve helak olmaktan nasl

emin olabilirsiniz?” deyince Allah'n Resûlü {saiisiiahu aleyhi veseiiem) gülümsedi. Ber

Hafsa’ya: "Resûlullah'a (»iaiiahu aleyhi veeiiem) karlk verme ve ondan bir ey
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isteme. Bir ey istediinde bana söyle. Arkadann (Hz. Âie’nin) durumu

seni aldatmasn. O senden daha güzel ve Resûlullah'a Maiiahu ahyhi veseiiem) daha

sevgilidir" deyince Allah’n Resulü (sallaiiahu aleyhi vesdian) yine gülümsedi. Ben: "Ey

Allah'n Resûlü! Rahat konuabilir miyim?" diye sorunca, Resûlullah (sallaiiahu aleyhi

«seHem): "Evet" cevabn verdi. Bunun üzerine bam kaldmnca üç tane

ilenmemi ham deri gördüm ve: "Ey Allah'n Resûlü! Kendisine ibadet

etmemelerine ramen Bizans ve Perslere bol nzk verdii gibi ümmetine de

bol nzk vermesi için Allah'a dua et" dedim. Resûlullah (sallaiiahu aleyhi nui«n)

dorulup oturdu ve: "Yoksa üphe mi ediyorsun ey Hattâb'n olu! O
toplumlara iyilikler ve nimetler çabucak bu dünya hayatnda kendilerine

verilmitir

"

buyurdu. O zaman Allah'n Resûlü (sallaiiahu aleyhi «idem) bir ay boyunca

hanmlannn yanna girmeyeceine dair yemin etmiti. Bu sebeple Allah onu

azarlad ve yemin kefâreti vermesini emretti .

1

Ibn Merdûye’nin bildirdiine göre Hz. Âie: "Allah’n Resûlü MaHehu aleyhi

veseNem) hanmlanyla ilikiye girmeyeceine dair yemin edip onlan kendine

haram klnca, bu haram helal klnd ve yeminine karlk ta kefâret vermesi

emredildi" demitir.

Ibn Merdûye’nin bildirdiine göre Ibn Mes’ûd: "Allah’n Resûlü (saMdu Beyh

«sellem) hanmlanyla ilikiye girmeyeceine dair yemin edip onlan kendine

haram kld. Resûlullah’n (sallaiiahu aleyhi vaseiem) kendine haram kld bu eyi Allah

helal kld. Onlara yaklamayacana dair ettii yemine karlk ise kefâret

vermesini emretti" demitir.

Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre Âsim bu âyeti " ^
oiöûL- oijoic oujG cjIiIa oiLsya fjsr is^jjt aJjIj jl eklinde

eddesiz okumutur.
3

Abd b. Humeyd, Müslim ve bn Merdûye’nin bildirdiine göre bn Abbâs

der ki: Ömer b. el-Hattâb bana öyle anlatt: Resûlullah (sallaiiahu aiayt* ««ilam)

hanmlanndan ayrld zaman Mescid'e girdim ve halkn çakllar eeleyip:

"Allah’n Resûlü hanmlann boad" dediini gördüm. Bu olay hicap

1 bn Sa'd (8/182-185), Ahmed 1/346-350 (222), Buhârî (2468, 4913, 5191), Müslim 1479

(34), Tumizî (2461, 3318), Nesâ (2131) ve S. el-Kübrâ (2442, 915T). bn Hibbân (4268) ve

Fethu'l-Bâri'de (9/280) geçtii üzere bn Merdûye.
2

Tahrîm Sur. 4-5

3 Çunluk ta ayru ekilde okumutur. Bahru'l-Muhît'e (8/292) baknz.
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(örtünme) emredilmeden önce olmutu. Ben: “Bugün bunu öreneceim”

deyip Hz. Âie'nin yanna girdim ve: “Ey Ebu Bekr'in kz! Resûlullah'a (sahiia-m

aleyhi veseiiem) eziyet edecek dereceye mi geldin?” dedim. Âie: “Benim seninle ne

alâkam var ey Hattâb'n olu” cevabn verince, Hafsa’nn yanna girdim ve:

“Ey Hafsa! Resûlullah’a (sallalUm aleyhi mellem) eziyet edecek dereceye mi geldin?

Vallahi, biliyorsun ki Allah’n Resulü seni sevmiyor, eer ben olmasaydm seni

board” dedim. Hafsa hçkrarak alaynca ona: “Resûlullah (sallaiiahu aleyhi kscM

nerede?” diye sordum. “O odamdaki kilerindedir” deyince girdim ve

Resûlullah’n (saiiaiiahu aleyhi veseiiem) kölesi Rabâh’ gördüm. Rabâh, kilerin alt eiine

oturmu; ayaklarn aaçtan oyulma (merdiven gibi) bir eyin üzerine

sarktmt. Bu (merdiven gibi ey) Resûlullah’n (sallaiiahu aleyhi yenilen}, üzerine

basarak inip çkt bir kütük idi. Ona: “Ey Rabâh! Yannda bulunan

Resûlullah’n yanna girmem için izin al” dedim. Rabâh odaya baktktan sonra

bana dönüp bir ey demedi. Ben yine: “Ey Rabâh! Yannda bulunan

Resûlullah’n yanna girmem için izin al” dedim. Rabâh odaya baktktan sonra

bana dönüp bir ey demedi. Sonra ben sesimi yükselterek: "Ey Rabâh!

Yannda bulunan yanna girmem için izin al. Zannedersem, Allah’n Resûlü

Hafsa için geldiimi zannediyor. Vallahi, eer Hz. Peygamber (saiiaiiahu aleyhi veseiie )

Hafsa'nn boynunu vurmam emretseydi, yapardm” dedim ve bu srada

sesimi yükselttim. Bunun üzerine Rabâh Resûlullah’n (saiiBiiahu aleyhi veseiiem) yanna

çkmam için eliyle iaret etti ve O’nun (sallaiiahu aleyhi veseiiem) yanna girdim. Allah’n

Resulü (sallaiiahu aleyhi veseiiem) bir hasnn üzerine yaslanmt. Ben de oturdum.

Resûlullah’nisaiiaiiaiu. uieyh) veseiem) üzerinde bir izardan baka bir ey yoktu. Baktm,

hasr yan tarafna iz brakm. Resûlullah’n (laibKahu aleyh, resefen) kilerini gözden

geçirdim. Baktm ki, bir ölçek mikdan arpa ve odann bir kenarnda bir o

kadar selem aac meyvesi, bir de asl bir deri vard. Bunu görünce

gözyalarm tutamadm, bana: "Neden alyorsun ey Hattâb'n olu?" diye

sordu. Ben: “Neden alamayaym ey Allah’n Resûlü! u hasr vücudunda iz

brakm, kilerinde de u gördüklerimden bakas yok. Öte yandan Kisra ve

Kayser meyveler ve rmaklar içinde, sen ise Allah’n Resûlü ve güzidesi

olduun halde ite kilerin!” karln verince, Resûlullah (saiiaHahu uteyh mellem): "Ey

Hattâb'n olu! Âhiretin bizim, dünyann da onlarn olmasna raz olmaz

msn?" diye sordu. Ben: "Evet” cevabn verdim. Girdiim zaman

Resûlullah’n (saflafohu aleyhi vesalBm) yüzünde öfke eseri görmütüm. Kendisine: "Ey

Allah’n Resûlü! Kadnlarnn halinden gücüne giden ey nedir? ayet onlar

boad isen hiç üphe yok ki, Allah seninle beraberdir. Melekler de Cibril ile
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Mîkâîl de, ben, Ebû Bekr ve bütün müminler de seninleyiz” dedim. Allah'a

hamd ederim ki, söylediim sözü Allah'n tasdik buyuracan ummadm
konumalarm azdr. Bu konuda: “Eer ikiniz de Allah'a tövbe ederseniz,

(yerinde olur). Çünkü kalpleriniz sapmt. Ve eer Peygamber'e kar
birbirinize arka çkarsanz bilesiniz ki onun dostu ve yardmcs Allah,

Cebrail ve müminlerin iyileridir. Bunlarn ardndan melekler de (ona)

yardmcdr. Eer o sizi boarsa Rabbi ona, sizden daha iyi, kendini Allah'a

veren, inanan, sebatla itaat eden, tövbe eden, ibadet eden, oruç tutan, dul

ve bakire eler verebilir
"1

âyetlerini indirdi.

Âie binti Ebî Bekr ve Hafsa, Resûlullah'n (sallallahu aleyhi »esellem) dier

hanmlarna kar birbirlerini destekliyorlard. Ben: “Ey Allah'n Resûlü! Onlar

boadn m?” diye sorunca, Resûlullah (saiiBiahu aleyhi vesellem): "Hayr" cevabn verdi.

Ben: “Ey Allah'n Resulü! Mescid(e girdiimde Müslümanlar çakllan eeleyip:

«Resûlullah (sallallahu aleyhi vesellem) hanmlarn boad» diyorlard. nip onlara

hanmlann boamadn bildireyim mi?” diye sorunca, Allah'n Resûlü (sallallahu

aleyhi vesellem):
"stersen haber ver" buyurdu. Sonra öfkesi geçinceye ve dilerini

göstererek gülümseyinceye kadar onunla konumaya devam ettim. O,

insanlar içinde en güzel dilere sahip idi. Sonra Resûlullah (sallallahu aleyhi vesellem)

inince ben de kütüe tutunarak indim. Allah'n Resûlü ise yerde yürür gibi hiç

tutmadan inmiti. Ben: “Ey Allah'n Resûlü! Odada yirmi dokuz gün kaldn”

deyince Allah'n Resûlü (sallallahu aleyhi vesellem): "Bir ay da yirmi dokuz gün olur"

buyurdu. Ben Mescid'in kapsnda durup yüksek sesle: “Resûlullah (sallallahu aleyhi

vesellem) hanmlann boamad” dedim ve: "Kendilerine güven veya korku

hususunda bir haber geldiinde onu yayarlar; halbuki o haberi

Peygamber'e veya kendilerinden buyruk sahibi olanlara götürselerdi,

onlardan sonuç çkarmaya kadir olanlar onu bilirdi ..."
2

âyeti indi. Bu

konuda ben sonuç çkarmtm. Yüce Allah tahyîr (Resûlullah'n (sallallahu aleyhi

vesellem) hanmlarn, boanmak veya Allah'n Resûlü'nün hanm olarak

kalmalar hususunda serbest brakan) âyetini de indirdi .

3

1

Tahrîm Sur. 4,

5

2

Nisa Sur. 83
3 Müslim 1479 (30) ve Fethu'l-Bâri'de (9/285) geçtii üzere bn Merdûye.
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bn Asâkir'in el-Kelbî vastasyla Ebû Salih'ten bildirdiine göre bn Abbâs:

"Ubey b. Ka'b, bu âyeti: çJlii
"1

eklinde okurdu" demitir.

bn Asâkir'in Abdullah b. Bureyde'den bildirdiine göre babas,

"... müminlerin iyileridir..."

2

buyruundaki müminlerin iyilerinden kastedilen

Ebû Bekr ve Ömer'dir" demitir.

bn Asâkir, krime ve Meymûn b. Mihrân’dan ayn rivayette bulunmutur.

5

bn Asâkir'in Haan el-Basrî'den bildirdiine göre: "...Müminlerin

iyileridir..."
4 buyruundaki müminlerin iyilerinden kastedilen Ömer b. el-

Hattâb'tr.

bn Asâkir’in Mukâtil b. Süleymân'dan bildirdiine göre "...Müminlerin

iyileridir..."5 buyruundaki müminlerin iyilerinden kastedilen Ebû Bekr ve

Ömer b. el-Hattâb ve Ali'dir.

6

bn Asâkir'in Mâlik b. Enes vastasyla bildirdiine göre Zeyd: "<iü"

7

kelimesi "meyletmek" mânâsndadr. "...Müminlerin iyileridir..
." s

buyruundaki müminlerin iyilerinden kastedilen ise peygamberlerdir,

demitir .

9

bn Asâkir'in bn Mes'ûd'dan bildirdiine göre Allah'n Resûlü (seiiaiiahu aiey i

vesellem): "...Müminlerin iyileridir ..."

10

buyruu hakknda:
"
Ebû Bekr ve Ömer,

müminlerin iyilerindendir" buyurmutur.

Taberânî, bn Merdûye ve Fadâilu's-sahabe’de Ebû Nuaym, bn

Mes'ûd'dan, Resûlullah'n (saiiaiiahu aleyhi vesellem): "...Müminlerin iyileridir..."
1

buyruu hakknda: "Müminlerin iyileri, Ebû Bekr ve Ömer'dir" buyurduunu

nakletmitir.

1

Tahrîm Sur. 4
2
Tahrîm Sur. 4

3 bn Asâkir (30/223) sadece Meymûn b. Mihrârîdan.

4 Tahrîm Sur. 4

5 Tahrîm Sur. 4
6 bn Asâkir (44/45).

7 Tahrîm Sur. 4
8
Tahrîm Sur. 4

9 bn Asâkir (44/45).

10
Tahrîm Sur. 4

11

Tahrîm Sur. 4
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M. el-Evsat*ta Taberânî ve bn Merdûye’nin bn Ömer ve bn Abbâs'tan

bildirdiine göre: "...Müminlerin iyileridir..."’ buyruu Ebû Bekr ve Ömer

hakknda nâzil olmutur.

2

Saîd b. Mansûr, bn Sa'd, Ibnu’l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve bn Asâkir’in Saîd

b. Cübeyr'den bildirdiine göre: "...Müminlerin iyileridir ..."
3 buyruu Ömer

b. el-Hattâb hakknda nâzil olmutur .

4

Hâkim’in Ebû Umâme’den bildirdiine göre Allah’n Resûlü:

"...Müminlerin iyileridir ..."5 buyruu hakknda: "Müminlerin iyileri Ebû

Bekr ve Ömer'dir" buyurdu .

6

bn Eb? Hâtim’in zayf isnadla Hz. Ali’den bildirdiine göre Resûlullah (saiiaiiahu

aleyhi veseiiam): "...Müminlerin iyileridir ..."
7 buyruu hakknda. "Müminlerin

iyilerinden kast, Ali b. Ebî Tâlib’dir" buyurdu .

8

ibn Merdûye'nin Esmâ binti Umeys’ten bildirdiine göre Resûlullah (sayiahu

aleyhi veeHem): "Müminlerin iyilerinden kast, Ali b. EbîTâlib'dir

"

buyurdu.

bn Merdûye ve bn Asâkir’in bn Abbâs’tan bildirdiine göre:

"...Müminlerin iyileridir ..."9 buyruundan kastedilen kii Hz. Ali’dir .

10

Saîd b. Mansûr, Abd b. Humeyd ve bnu’l-Münzir’in Alâ b. Ziyâd’dan

bildirdiine göre: "...Müminlerin iyileridir ..."
11 buyruundan kastedilen

peygamberlerdir.

Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd ve bnu’l-Minzir’in Katâde’den bildirdiine

göre: "...Müminlerin iyileridir..."’ buyruundan kastedilen peygamberlerdir.

’ Tahrîm Sur. 4
2
Taberâni (820).

3 Tahrîm Sur. 4
4 bn Sa'd (8/185).

5 Tahrîm Sur. 4
6 Hâkim (3/69).

7 Tahrîm Sur. 4
8 bn Kesir Tefsir'de (8/192) geçtii üzere bn Ebî Hâtim. bn Kesîr senedir» zayf,

hadisin ise münker olduunu söylemitir.

9 Tahrîm Sur. 4
10 bn Asâkir (42/361).
11

Tahrîm Sur. 4
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Abd b. Humeyd ve bnu'l-Münzir'in krime, Ebû Mâlik ve Katâde'den

bildirdiine göre "olîiil
" 2

kelimesi, itaat edenler", kelimesi oruç

tutanlar mânâsndadr.

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Haan b. Salih bu âyeti

eklinde elifsiz ve eddeli olarak okumutur .

5

Taberânî ve bn Merdûye'nin bildirdiine göre Bureyde, "...Dul ve bakire

eler verebilir"
6
âyetini açklarken: "Yüce Allah bu âyette peygamberine dul

olan Firavun'un hanm Âsiye ve bakire olan Meryem binti mrân ile

evlendireceini vaadetti” demitir.

7

uiÛI Ijö ^ 4^
U ojlmjüj t» 4)1 üj+oju V Sl-L i I^JLp

"Ey inananlar! Kendinizi ve ailenizi, yakt insanlar ve

talar olan ateten koruyun. Onun banda, acmasz, güçlü,

Allah'n kendilerine buyurduuna kar gelmeyen ve

emredildiklerini yapan melekler vardr." (Takrîm Sur. o)

Abdunrezzâk, Firyâbi, Saîd b. Mansûr, Abd b. Humeyd, bn Cerîr, Hâkim ve

el-Medhal’de Beyhakî, Ali b. Ebî Tâlib'in: "...Kendinizi ve ailenizi, yakt

insanlar ve talar olan ateten koruyun..."
8

âyetini: "Nefislerinize ve

ailenize hayn öretin ve terbiye ediniz" eklinde açkladn bildirir.

9

bn Cerîr ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre bn Abbâs: "...Kendinizi ve

ailenizi, yakt insanlar ve talar olan ateten koruyun..."
10

âyetini

açklarken öyle dedi: "Allah'a itaat ediniz, Ona isyan etmekten saknn,

’ Tahrîm Sur. 4
1
Tahrîm Sur. 5

3 Tahrîm Sur. 5
4 Tahrîm Sur. 5

5 Amr b. Fâid de bu ayeti ayn ekilde okumutur.

Tahrîm Sur. 5

7 tibn Kesir Tefsirde (8/193) geçtii üzere Taberârti.

g
Tahrîm Sur. 6

9 Abdurrezzâk (2/303), bn Cerîr (23/103), Hâkim (2/494 "sahîh") ve Beyhakî (372).
10
Tahrîm Sur. 6
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ailenize zikri emrediniz. (Böyle yaparsanz) Allah sizi Cehennemden kurtarr."

1

Saîd b. Mansûr ve bnu’l-Münzir’in bildirdiine göre Dahhâk: "Kendinizi ve

ailenizi, yakt insanlar ve talar olan cehennemden koruyun ..."
2
âyetini

açklarken: "Aileniz de kendilerini ateten korusunlar” demitir.

bn Merdûye'nin Zeyd b. Eslem'den bildirdiine göre Allah'n Resûlü:

"Kendinizi ve ailenizi, yakt insanlar ve talar olan cehennemden

koruyun ..."3 âyetini okuyunca, sahabe: "Ey Allah’n Resûlü! Ailemizi nasl

cehenemden koruruz?” diye sordular. Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi «seiiem):
"
Onlara

Allah'n sevdii eyleri emredersiniz, Allah'n kerih gördüklerinden de

menedersiniz " buyurdu.

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre bn Abbâs: "...ve ailenizi, yakt

insanlar ve talar olan cehennemden koruyun ..."4 buyruunu açklarken:

"Ailenizi terbiye ediniz” mânâsndadr” dedi.

Abd b. Humeyd'in Mücâhid’den bildirdiine göre: "...ve ailenizi, yakt

insanlar ve talar olan ateten koruyun ..."5 âyeti: "Ailenize Allah'tan

korkmalarn tavsiye ediniz” mânâsndadr.

Abdurrezzâk ve Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre Katâde: "Kendinizi ve

ailenizi, yakt insanlar ve talar olan ateten koruyun ..."
6

âyetini

açklarken: "Onlara Allah'a itaat etmeyi emrediniz, Allah'a isyan etmekten

sakndrn” demitir.

7

bnu'l-Münzir'in Abdulazîz b. Ebî Revvâd'dan bildirdiine göre Hz. sa

(aleyhi sseBm) yerle gök arasnda asl duran bir daa rastlad ve bu daa çkp

alad. Etrafndakiler onun bu durumuna armlard. Sonra etrafndakilerin

yanna gidip: "Bu dan hikayesi nedir?” diye sordu. Kendisine: "Bilmiyoruz,

babalarmz zamannda da bu da ayn durumdayd” cevabn verdiler. Hz. sa

(aieyhisseism): "Ey Rabbim! Bu daa izin ver de bana hikayesini anlatsn” deyince,

’ bn Cerîr (23/104).
1

Tahrîm Sur. 6

3 Tahrîm Sur. 6

4 Tahrîm Sur. 6
5 Tahrîm Sur. 6
6
Tahrîm Sur. 6

7 Abdurrezzâk (2/303).
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Allah daa izin verdi ve da: “Yüce Allah «Yakt insanlar ve talar olan

cehennemden koruyun»
1

buyurunca ben Cehennemin yakt olmaktan

korkup uçtum. Allah'n beni bu konuda emniyette klmas için dua et" dedi.

Hz. sa (aleytaeiam) dua edince, Allah daa eman verdi. Bunun üzerine da: “u
an karar kldm" deyip yere yerleti.

bn Ebi'd-Dünyâ ve el-Bukâ' ve'r-Rikka’öa bn Kudâme, Muhammed b.

Hâim'in öyle dediini bildirir: "Yakt insanlar ve talar olan cehennemden

koruyun ../
2
âyeti nazil olunca Allah'n Resûlü bu âyeti sahabeye okudu. Bu

srada Resûlullah'n (aiiaMu aleyh nsdinO yannda olan bir genç baygn bir ekilde

yere yld. Bunun üzerine Allah'n Resûlü (saiiaUahu aleyh veseiiem) gence acyarak

onun ban kucana koydu. Allah'n diledii kadar bir süre geçtikten sonra

genç gözlerini açp bann Resûlullah'n {saiuiahu aleyh vniM kucanda olduunu

görünce: “Anam babam sana feda olsun. Bu talar neye benzer?" diye sordu.

Bunun üzerine Resûlullah (»iaiiahu aleyhi maiiun) öyle buyurdu: "Bana gelen sana

yetmiyor mu? Bu talardan biri Dünya dalarndan birine konsa, da erirdi.

Her insan da bunlardan bir ta ve eytan vardr" buyurdu .

3

Abdullah b. Ahmed, Zühd’ün zevâidinde Ebû mrân el-Cevnî'nin öyle

dediini bildirin Bize bildirildiine göre Cehennemin bekçileri on dokuz

tanedir. Her birinin iki omuzu arasndaki mesafe yüz yllk bir mesafe

kadardr. Bu bekçilerin kalbinde merhamet yoktur ve onlar azab etmek için

yaratlmlardr. Bunlardan biri Cehenemlik olan birine bir darbe vurur ve

bandan ayana kadar kendisini un ufak eder .

1

bn Cerîr'in bildirdiine göre Ka’b(u'l-ahbâr) der ki: “Cehennem

bekçilerinden birinin iki omuzu bir yllk mesafe kadardr. Onlarn her birinin

elinde iki tarafl bir demir çubuk vardr. O çubukla her seferinde yetmibin

kiiyi Cehenneme atmaktadr.”5

1

Tahrîm Sur. 6

1
Tahrîm Sur. 6

3
et-Terîb ve't-TerhWde (4/474) geçtii üzere bn Ebi'd-Dünyâ. Zayf hadistir. Elbâni,

Daîfu't-Terîb ve’t-Terhîb (2152).

4 Abdullah b. Ahmed (sh. 312. Mana olarak ayn rivayette bulundu).

5 bn Cerîr (15/593).
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"Ey îman edenler! Samimî bir tövbe ile Allah'a dönün.
Umulur ki Rabbiniz sizin kötülüklerinizi örter. Peygamberi
ve onunla birlikte iman edenleri utandrmayaca günde

Allah sîzi, içlerinden rmaklar akan cennetlere sokar.

Onlarn önlerinden ve salarndan (amellerinin) nûrlan

aydnlatp gider de: «Ey Rabbimiz! Nurumuzu bizim için

tamamla, bizi bala; çünkü sen her eye kadirsin» derler."

(Tahrîm Sur. 8)

Abdurrezzâk, Firyâbi, Saîd b. Mansûr, bn Ebî eybe, Hennâd, bn Menî,

Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hatim, Hâkim, bn Merdûye

ve uabu'l-man’da Beyhakî, Numan b, Be'ir’den bildirir: Ömer b. el-

Hattâb'a, nasuh tövbenin ne olduu sorulunca: "Kiinin kötü amelden dolay

tövbe etmesi ve bir daha asla ona dönmemesidir" cevabn vermitir .

1

bn Ebî Hâtim, bn Merdûye ve uabu'l-man’da Beyhakî'nin bildirdiine

göre Ubey b. Ka'b der ki: Resûlullah'a (sailaiiahu aleyhi veseilem) nasuh tövbenin ne

olduunu sorduumda: "Günah ilediin anda bu günah ilediine pimanlk

duymak, o anda geç kalmadan Allah'tan balanma dilemen, sonra da o

günaha bir daha asla dönmemendir" buyurdu .

2

1

Abdurrezzâk (2/303), bn Ebî eybe (13/279), Hennâd (901), cl-Metâlibu'l-Aliye'de

(4158) geçtii üzere bn Menî, bn Cerîr (23/106), Hâkim (2/495 "sahih") ve Beyhakî

(7034). bn Hacer, hadisin senedinin sahîh ve mevkuf olduunu söylemitir.
2 bn Kesîr Tefsir'de (8/196) ve Felhu'l-Bâri'de (11/104) geçtii üzere bn Ebî Hâtim ve

Beyhakî (5457). fbnHacer, senedinin çok zayf olduum söylemitir.
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Ahmed, bn Merdûye ve Beyhakî'nin bn Mes'ûd’dan bildirdiine göre

Resûlullah (sallaiiahu aleyhi vesellem): "Günahtan tövbe etmen, o günaha asla bir daha geri

dönmemendir" buyurmutur .

1

bn Merdûye'nin bn Abbâs'tan bildirdiine göre Muâz b. Cebel: “Ey

Allah'n Resulü! Nasuh tövbe nedir?" diye sorunca, Resûlullah (sBlafahu aleyhi «milimi:

“Kulun iledii günaha tövbe etmesi, Allah'tan balanma dilemesi, sonra

sütün memeye geri dönemedii gibi o günaha tekrar dönmemesidir" cevabn

verdi.

bn Ebî eybe, Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu’l-Münzir ve Beyhakî’nin

bildirdiine göre bn Mes'ûd: “Nasuh tövbe, kulun günahna tövbe etmesi ve

bir daha asla o günaha dönmemesidir" dedi .

2

bn Cerîr’in bildirdiine göre bn Abbâs, nasuh tövbenin, kiinin tövbe

ettikten sonra o günaha geri dönmemesi olduunu söylemitir.

3

bn Ebî eybe ve Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre Mücâhid, nasuh

tövbenin, kiinin tövbe ettikten sonra o günaha geri dönmemesi olduunu

söylemitir'’

Abd b. Humeyd, Hasan(- Basri)'den aynsn bildirir.

bn b. Humeyd ve bnu’l-Münzir’in bildirdiine göre Katâde nasuh

kelimesinin, doru ve samimi mânâsnda olduunu söylemitir .

5

Hâkim’in bildirdiine göre bn Mes'ûd: Nasuh tövbe her günah affettirir.

Bu, Kur’ân’da geçmektedir" deyip: "Ey iman edenler! Samimi bir tövbe ile

Allah'a dönün. Umulur ki Rabbiniz sizin kötülüklerinizi örter. Peygamberi

ve Onunla birlikte iman edenleri utandrmayaca günde Allah sizi,

içlerinden rmaklar akan cennetlere sokar. Onlarn önlerinden ve

salarndan (amellerinin) nûrlar aydnlatp gider de, «Ey Rabbimiz!

1 Ahmed 7/299 (4264) ve Beyhakî (7036, 7047). bn Kesîr Tefsi/de (8/196) der ki

Ahmed, bu hadisi brahim b. Müslim el-Hecerî vastasyla rivayette tek kalmtr. Bu ki:

de zayftr
2 bn Ebî eybe (13/300), bn Cerîr (23/107) ve Beyhakî (7035). Hafz, Fethu'l-Bâri'dc

(11/104) senedinin sahîh olduunu söylemitir.

3 bn Cerîr (23/107).

4 bn Ebî eybe (13/568).

5
fethu'l-Bâri'de (11/104) geçtii üzere Abd b. Humeyd.
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Nurumuzu bizim için tamamla, bizi bala; çünkü sen her eye kadirsin»

derler"’ âyetini okudu .

2

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Âsim bu âyeti îy” eklinde

okumutur .
3

Hâkim ve uabu'l-man'da Beyhakî, bn Abbâs'n: "Ey iman edenler!

Samimi bir tövbe ile Allah'a dönün. Umulur ki Rabbiniz sizin kötülüklerinizi

örter. Peygamberi ve Onunla birlikte iman edenleri utandrmayaca

günde Allah sizi, içlerinden rmaklar akan cennetlere sokar. Onlarn

önlerinden ve salarndan (amellerinin) nurlar aydnlatp gider de, «Ey

Rabbimiz! Nurumuzu bizim için tamamla, bizi bala; çünkü sen her eye

kadirsin» derler
"

4

âyetini açklarken öyle dediini bildirir: “Muvahhidlerden

hiç kimse yoktur ki, kendisine kyamet günü bir nur verilmesin. Münafklann

nuru ise söndürülür. Mümin, münafn nurunun söndürüldüünü görünce

korkuya kaplr. "Ey Rabbimiz! Nurumuzu bizim için tamamla, bizi bala;

çünkü sen her eye kadirsin, derler
"3 buyruu buna iaret etmektedir.

6

Abd b. Humeyd ve bnu’l-Münzir'in Mücâhid'den bildirdiine göre: “Ey

Rabbimiz! Nûrumuzu bizim için tamamla ..."7 sözünü müminler,

münafklann nuru söndürüldüü zaman söyleyeceklerdir.

* 4
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“Allah, inkâr edenlere, Nuh'un kars ile Lûfun karsn
misal verdi. Bu ikisi, kullarmzdan iki sâlih kiinin

nikâhtan altnda iken onlara hainlik ettiler. Kocalar

Allah'tan gelen hiçbir eyi onlardan savamad. Onlara:

1

Tahrim Sur. 8

2
Hâkim (2/495 ~sahîh")

3 Bu kraat, Âsm'n Ebu Bekr'in rivayetindeki kraatidir.

4 Tahrîm Sur. 8
5 Tahrîm Sur. 8

6
Hâkim (2/495, 496).

7 Tahrîm Sur. 8
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«Haydi, cehenneme girenlerle beraber siz de girin!»

denildi/'

(Talrîm Sur. 10)

Abdurrezzâk, Firyâbî, Saîd b. Mansûr, Abd b. Humeyd, bn Edi'd-Dünyâ,

bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve Hâkim'in deiik kanallarla

naklettiklerine göre bn Abbâs: "Bu ikisi, kullarmzdan iki sâlih kiinin

nikâhlar altnda iken onlara hainlik ettiler..."

1

buyruunu açklarken öyle

dedi: “Onlar zina etmediler. Hz. Nuh’un MevtmeM hanmnn hainlii, insanlara:

«Nûh delidir» demesidir. Hz. Lût’un hanmnn hainlii ise, halka misafirlerin

yerini söylemesidir. Bu ikisinin hainlik etmelerinin mânâs budur.”*

bn Asâkir'in bildirdiine göre Eras el-Horasânî, Resûlullah'n Maiiahu aleyhi

veseiiem) öyle buyurduunu nakleder: "Hiçbir peygamberin hanm, zina

etmemitir."3

bn Adiy, uabu'l-man’da Beyhakî ve bn Asâkir'in bildirdiine göre

Dahhâk: “Hz. Nûh ve Hz. Lût'un hanmlarnn yapt hainlik, kovuculuk yapp

söz tamalardr” demitir .

4

bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre bn Cüreyc, bu âyeti açklarken öyle

demitir: “Hz. Nûh ve Hz. Lût'un hanmlan kafirdi ve kocalarna muhalefet

etmilerdi. Bir peygamberin nikah altnda olan kadnn facirlik yapmas da

mümkün deildir.”

bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre bn Abbâs: “Hiçbir peygamberin hanm
zina etmedi” demitir.

Abd b. Humeyd ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre krime: “Hz. Nûh ve

Hz. Lût'un hanmlan, kocalarna din konusunda hainlik etmilerdir” dedi.

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Hasan(- Basrî): "Peygamberin hanm
zina etse, onun bu günah balanmaz” demitir.

Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre

Katâde: "Allah, inkâr edenlere, Nuh'un kars ile Lût'un karsn misal

1

Tahrîm Sur. 10
1
Abdurrezzâk (1/310), bn Cerîr (12/430, 23/111, 112) ve Hâkim (2/496 "sahih").

3 bn Asâkir (5/318).

4 bn Adiy (2/492), Beyhakî (11120) ve bn Asâkir (50/319).
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verdi ..."
1 buyruunu açklarken öyle dedi: "Kocalarnn salih olmas, bu

kadnlara bir fayda salamamtr. Firavun'un küfrü de hanmna bir zarar

vermemitir."2

B ^ OJ cJlî l SÎ> l>T &SU& )»

^ lir? 1/?

oLdfC dil>i lÜJii 4>-> dl^-î 5l>U ciîl

>f cJlfTj <iSj 1433

"Allah, inananlara da Firavun'un karsn misal gösterdi. 0:

«Rabbim! Bana katnda. Cennette bir ev yap; beni

Firavun'dan ve onun (kötü) iinden koru ve beni zalimler

topluluundan kurtar!» demiti. ffetini korumu olan,

mran kz Meryem'i de (Allah örnek gösterdi). Biz, ona
ruhumuzdan üfledik ve Rabbinin sözlerini ve kitaplarn

tasdik etti. 0, gönülden itaat edenlerdendi." (Tahrîm Sur. 1 1)

bn Ebî eybe, Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu'l-Münzir, Hâkim ve uabu'l-

man’öa Beyhakî, Selmân'n öyle dediini bildirir: "Firavun'un hanmna

günein altnda braklarak ikence ediliyordu. Ona ikence edenler yanndan

gidince melekler kendisine kanatlaryla gölge yapyordu ve Firavun'un hanm
Cennetteki evini görüyordu ."3

Ebû Ya’lâ ve Beyhakî'nin bildirdiine göre Ebû Hureyre öyle demitir:

Firavun, hanmn ellerinden ve ayaklanndan dört kaza balamt. Ona

ikence edenler yanndan gidince melekler kendisine kanatlaryla gölge

yapyordu. Firavun'un hanm: "...Rabbim! Bana katnda, cennette bir ev

yap ..."4 deyince Allah ona Cennetteki evini gösterdi .

5

Abd b. Humeyd'in Ebû Hureyre’den bildirdiine göre Firavun hanmn
günein altnda dört kaza balad ve yüzüstü yatrp srtna deirmen ta

1

Tahrîm Sur. 10
2
Abdurrezzâk (2/303).

3 bn Ebî eybe (13/331), bn Cerir (23/115), Hâkim (2/496 "sahih") ve Beyhakî (1637).

4 Tahrîm Sur. 1

1

5 Ebû Ya'lâ (6431) ve Beyhakî (1638 sahîh senetle) Ebû Râfi'nin sözü olarak.
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koydu. Firavun'un hanm ban göe doru kaldnp: "Rakibim! Bana

katnda, cennette bir ev yap; beni Firavun'dan ve onun (kötü) iinden koru

ve beni zalimler topluluundan kurtar..."' deyince Allah Cennetteki eviyle

arasndaki perdeyi kaldrd ve Firavun’un hanm evini gördü.

Ahmed, Taberânî ve Hâkim’in bn Abbâs’tan bildirdiine göre Resûlullah

(suiHiahu aleyhi vcseiinm) öyle buyurdu: "Cennet kadnlarnn en faziletlisi, Hatice binti

Huvcylid, Fâtna binti Muhammed, Meryem binti mrân ve Firavun'un

hanm Âsiye binti Muzâhim'dir." Yüce Allah Kur’ân’da ondan bahsetmi ve:

"O: «Rabbim! Bana katnda, cennette bir ev yap; beni Firavun'dan ve onun

(kötü) iinden koru ve beni zalimler topluluundan kurtar!» demiti ..."
3

buyurmutur.

Vekî el-urar*da bn Abbâs’tan bildirdiine göre: "Rabbim! Bana katnda,

cennette bir ev yap; beni Firavun'dan ve onun (kötü) iinden koru..."

buyruundaki kötü amelden kastedilen, Firavun’un, hanmyla iliki

kurmasyd.

Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd ve Ibnu’l-Münzir’in Katâde’den bildirdiine

göre âyette geçen: "Biz, ona ruhumuzdan üfledik ve Rabbinin sözlerini ve

kitaplarn tasdik etti. O gönülden itaat edenlerdendi"3 âyeti: “Biz onun

yakasna ruhumuzdan üfledik. O, itaat edenlerdendi” mânâsndadr.4

Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre Âsim bu âyeti "ajIS 1*3 oUlL

eklinde okumutur. 5

Taberânî’nin Sa’d b. Cünâde’den bildirdiine göre Resûlullah (taiiaiiahu ahyhi

veseiiem) öyle buyurdu: "Yüce Allah Cennette beni Meryem binti mrân,

Firavun’un hanm ve Musa'nn kz kardeiyle evlendirdi
."6

' Tahrîm Sur. 11

1

Tahrîm Sur. 11

3 Tahrîm Sur. 12

* Abdurrezzâk (2/303).

5 Bu kraat, Ebû Bck'in Âsm'dan olan kraatidir. Nâfi, Ebû Cafer, Hamza, Kisâî,

Halef, bn Âmir ve bn Kesîr de ayn ekilde okumulardr. Ebû Amr, Yâkub vc Hafs, ou

ayeti Âsm'dan eklinde okumulardr.
6
Taberâni (5485) Münker hadistir. Bakn: Elbâni, Sillsiletu’d-Daîfe (812).
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bnu’d-Durays, Nehhâs, bn Merdûye ve Beyhakî'nin bildirdiine göre bn

Abbâs: “Mülk Sûresi, Mekke’de nazil oldu” demitir.

1

bn Merdûye, bnu’z-Zübeyr’den aynsn bildirir.

Cüveybir, Tefsirde Dahhâk vastasyla bn Abbâs'tan bildirir: “Üç âyeti

dnda Mülk Sûresi, Mekke halk hakknda nâzil oldu.”

Ahmed, Ebû Dâvud, Tirmizî, Nesâî, bn Mâce, bnu'd-Durays, Hâkim, bn

Merdûye ve uabu'l-îman ’da Beyhakî’nin Ebû Hureyre'den bildirdiine göre

Resûlullah (sailallahu aleyhi vesellem) öyle buyurmutur: “Kur'ân'da otuz âyettik bir sûre

var k okunduunda kiiye, balanana dek efaatçi olur. O da Mülk

Suresidir."

2

Taberânî M. el-Evsat’ta, bn Merdûye ve el-Muhtâre’âe Diyâ'nn Enes'ten

bildirdiine göre Resûlullah (saiialahu aleyhi vesellem) öyle buyurmutur: "Kur'ân'da

öyle bir sûre var ki kendisini okuyan Cennete sokmadan brakmaz. O da Mülk

Sûresidir

Tirmizî, Hâkim, Taberânî, bn Merdûye, bn Nasr ve Delâil ’de Beyhakî, bn

Abbâs'tan bildirir: Hz. Peygamber'in (sailallahu aleyhi vesellem) ashâbndan biri kabir

olduunu bilmedii bir yere çadr kurdu. Ancak kabrin içinde batan sona

kadar Mülk Sûresini okuyan birinin sesiyle karlat. Hz. Peygamber'e (sailallahu

aleyhi vesellem) gelip bunu anlattnda, Allah Resûlü (salBlahu aleyhi vesellem): "Bu SÛre,

okuyan kiiyi koruyan ve kurtaran bir sûredir. Kiiyi kabir azabndan kurtarr"

buyurdu .
4

bn Merdûye’nin bn Mes'ûd’dan bildirdiine göre Resûlullah (sailallahu aleyhi

vesellem): "Mülk Sûresi kiiyi kabir azabndan koruyan bir sûredir" buyurmutur.
5

1

bnu'd-Durays (17, 18), Nehhâs (sh. 749) ve Beyhakî, Delâil (7/143, 144).

1 Ahmed 13/353, 14/28 (7975, 8276), Ebû Dâvud (1400), Tirmizî (2891), Nesâî, S. el-

Kübrâ (11612), bn Mâce (3786), bnu'd-Durays (235), Hâkim (1/565, 2/497, 498, "sahîh")

ve Beyhakî (2506). Hasen hadistir (Bakn: Elbânî, Sahîh Sünen Ebî Dâvud, 1247).

3 Taberânî (3654) ve Diyâ (1738). Heysemî, Mecmau ’z-Zevâid'de (7/127) der ki:

"Ravileri Sahîh’ in ravilcridir." Hasen hadistir (Bakn: Elbânî, Sahîhu’l-Cânti', 3538).

4
Tirmizî (2890), Taberânî (12801), bn Nasr, Kiyâmu’l-Leyl (sh. 66) ve Beyhakî (7/41).

Zayf hadistir (Bakn: Elbânî, Da'îfSünen et-Tirmizî, 546).

5 Sahîh hadistir (Bakn: Elbânî, Sahîhu’l-Câmi', 3537).
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bn Merdûye, Râft' b. Hadîc ile Ebû Hureyre'den bildirin Resûlullah’n

(saüaiiahu aleyhi veseiiem) öyle buyurduunu iittik: "Otuz âyetlik olan Mülk Sûresi tir

defada bana nazil oldu. Bu sûre kiiyi kabir azabndan korur. hlâs Sûresini

namazda okumak, Kur'ân'm üçte birini okumaya denktir. Kâfirûn Sûresini

namazda okumak, Kur'ann dörtte birini okumaya denktir. Zilzâl Sûresini

namazda okumak, Kur'ân'n yansn okumaya denktir."

Abd b. Humeyd Müsned’de, Taberânî, Hâkim ve bn Merdûye’nin

bildirdiine göre bn Abbâs, adamn birine: “Seni sevindirecek bir hadis

aktaraym m?” diye sorunca, adam: “Tabi ki söyle” karln verdi. Bunun

üzerine bn Abbâs öyle dedi: "Mülk Sûresini devaml olarak oku. Onu

yaknlarna, ailene, çocuklarna, yaknlarnn çocuklarna ve komularna da

öret. Zira bu sûre kurtarc ve savunucu bir sûredir. Kyamet gününde Yüce

Allah’n huzurunda kendisini okumu olan savunur ve Cehennem azabndan

kurtulmasn ister. Ayn ekilde onu okuyan kii kabir azabndan da kurtulur.

Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi nuiim) de: «Bu sûrenin ümmetimden her bir kiinin

kalbinde olmasn isterdim» buyurmutur.'”

bn Asâkir -zayf bir senedle- Zührî'den, o da Enes'ten bildirin Resûlullah

(uiBBhu aleyhi veseiiem) öyle buyurdu: "Sizden öncekilerden biri öldüü zaman

Allah'n Kitâb'ndan Mülk Sûresi dnda bildii bir ey yoktu. Ölüp de kabrine

konulunca melek yanna geldi. Ancak bu sûre melein karsna dikildi. Melek:

«Sen Allah'n Kitâb'ndan bir sûresin ve seni üzmek istemem. Ancak sana veya

ona veya kendi kendime bile ne bir yararm, ne de bir zararm dokunabilir. Eer

onu korumak istiyorsan Rabbinin yanna git ve ona efaat dile» deyince, bu sûre

Rabbinin huzuruna çkar. «Rabbim ! Filan kii kitabn arasndan beni seçip

örendi ve okudu. imdi ben onun içindeyken sen onu atete yakacak msn?
ayet bunu ona yapacaksan o zaman beni kitabndan sil!» deyince, Yüce Allah:

«Buna neden bu kadar kzgnsn?» diye sorar. Sûre: «Kzmak hakkm!» deyince.

Yüce Allah: «O zaman git! Adam sana baladm ve ona efaatini kabul

ettim» buyurur. Sonrasnda sûre geri dönüp melei kabirden iterek uzaklatrr.

Melek hiçbir ey elde edememenin üzüntüsü içinde oradan ayrlr. Sûre gelip

azn kabirde yatann azna dayar ve: «Arasra beni okuyan bu aza merhaba!

Beni içinde tayan bu kalbe merhaba! Beni okuyarak namaza duran bu ayaklara

merhaba!» der. Bu ekilde kabirde onun yalnzlk ile korkusunu gidermeye

1

Abd b. Humeyd (
Muntehab

,

601, lafz kendisinindir), Taberânî (11616) ve Hâkim

(1/565). Elbânî, es-Silsiletu'd-Da'îfe'de (4747) hadisin çok zayf olduunu söylemitir.
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çalr." Resûlullah (sdteRahu rtseiiem) bunu anlatnca büyük olsun küçük olsun,

hür olsun köle olsun ne kadar kii varsa bu sûreyi örendi. Resûlullah (sBiiahhu

aleyhi «esBiiam) bu sûreyi de kurtarc anlamnda “el-Münciye" olarak isimlendirdi.'

Ibn Nasr, bnu’d-Durays, Taberânî, Hâkim ve uabu'l-îman’da Beyhakî, bn

Mes'ûd'dan bildirir: Kii öldüü zaman melekler ona ayak tarafndan

yaklamak isterler; ancak ayaklan: "‘Bizim taraftan ona yakamazsnz! Zira

Mülk Sûresini okuyarak bizimle namaza dururdu" derler. Ona gösü

tarafndan yaklamak istediklerinde gösü: "Benim tarafmdan ona

yaklaamazsnz! Zira Mülk Sûresini benimle ezberleyip muhafaza etmiti"

der. Ba tarafndan ona yaklamak istediklerinde bu kez ba: “Benim

tarafmdan ona yaklaamazsnz! Zira Mülk Sûresini benimle okurdu" der. Bu

sûre kiiyi kabir azabndan koruyan bir sûredir. Tevrat'ta da Mülk Sûresi

olarak geçer. Bir gecede bu sûreyi okuyan kii yeterince çok Kur'ân okumu

saylr.

2

Taberânî ve bn Merdûye -ceyyid bir senedle- bn Mes'ûd'dan bildirir.

"Resûlullah (saMahu aiBytu mailem) zamannda bu sûreyi "el-Mânia (Engelleyen)"

olarak isimlendirirdik. Allah'n Kitâb'nda Mülk Sûresi olarak zikredilir. Bir

gecede bu sûreyi okuyan kii yeterince çok Kur'ân okumu saylr."3

Ebû Ubeyd ve Beyhakî DelâiPde Murra vastasyla bn Mes'ûd'dan bildirir:

"Kii öldüü zaman kabrinde, dört bir tarafnda ateler yaklr. Eer kiinin

atee kar duracak herhangi bir salih ameli yoksa her bir ate kiinin ona

yakn olan bölümünü yemeye balar. Kur'ân'dan sadece otuz âyetlik bir sûre

dnda bir ey bilmeyen bir adam öldü. Ayn ekilde bu ate ba tarafndan

ona yaklanca bu sûre: “O bayla beni okurdu" diyerek yaklamasna izin

vermedi. Kiinin ayaklan tarafndan yaklanca, bu sûre: "O, gece namazna

bu ayaklarla durur ve namaznda beni okurdu" diyerek yaklamasna izin

vermedi. Ate kiinin gösü tarafndan yaklamak istedii zaman: "Bu

kalbinde beni tard" dedi ve bu ekilde onu ateten kurtard." Murra der ki:

1 bn Asâkir (6/46). bn Kesîr, Te)sîr'de (8/202): "Son derece münker bir hadistir"

demitir.
2 bn Nasr, KyâmuTLeyl (sh. 66), Îbnu'd-Durays (231), Taberânî (8651), Hâkim

(2/498) ve Beyhakî (2509). Hasen hadistir (Bakn: Elbânî, Sahîhu't-Terîb ve't-Terhîb, 1475).

3 Taberânî (10254).
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"Mesrûk ile birlikte bu sûrenin hangi sûre olduunu örenmek için mushafa

baktk. Mülk Sûresi dnda otuz âyetli baka bir sûre göremedik ."

1

Dârimîve bnu'd-Durays, Murra'dan mürsel olarak aynsn bildirir.

1

Saîd b. Mansûr, Amr b. Murra'dan bildirin "Kur'ân'da onu okuyan kiiyi

kabrinde azaba kar koruyan otuz âyetli bir sûrenin olduu söylenirdi. Bu

sûrenin hangi sûre olduuna baktklannda Mülk Sûresi olduunu gördüler."

Deylemî'nin Enes’ten bildirdiine göre Resûlullah (sniieliehu aleyhi vesBlem) öyle

buyurmutur: "Kyamet gününde ne kadar günah varsa hepsini ilemi olan

ancak Allah' tevhid etmi ve Kur'ân'dan sadece bir sûreyi okumu olan bir

adam kabrinden çkarlnca Cehenneme atlmas emredilir. Ancak bu adam.n

içinden a benzeyen bir ey hzla çkar ve: «Allahm! Peygamberine

indirdiklerin içinde ben de vardm ve bu kulun da beni okurdu» der. Bu ekilde

adam Cennete sokuncaya kadar efaatçilik eder. te bu k kurtarc (i-

Münciye) olan Mülk Sûresidir."3

Abdurrezzâk Musannefte bn Mes'ûd'dan bildirir "Hz. Peygamber (saHaiMn

aleyhi vndem) Cuma namaznda Cuma ile A'lâ sûrelerini okurdu. Cuma günü sabah

namaznda ise Secde ile Mülk sûrelerini okurdu ."4

Deylemî'nin -oldukça zayf bir senedle- bn Abbâs'tan bildirdiine göre

Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi vesellem) öyle buyurmutur "Yüce Allah'n Kitâb'nda otuz

âyetlik bir sûre vardr. Uyuyaca zaman bu sûreyi okuyan kiiye otuz iyilik

sevab yazlr, otuz tane günah silinir, derecesi otuz derece yükseltilir. Yüce

Allah onu kanatlarnn altna almas ve uyanncaya kadar her türlü kötülükten

korumas için bir melek gönderir. Bu sûre onu okuyan için kabirde mücadele

verip onu savunan bir sûredir, ki o da Mülk Sûresidir.
"5

Deylemî -oldukça zayf bir senedle- Enes'ten bildirir: Resûlullah Mallahu aleyhi

vesellem) öyle buyurdu: "lginç bir ey gördüm. Hayattayken günahlar çok olan

ve ziyadesiyle haddini aan bir adamn ölüsünü gördüm. Adamn kabrinde azcb

ayaklan veya ba tarafndan ne zaman yaklamak istese içinde kularn

zikredildii sûre bu azabn karsna dikiliyor ve: «Bu adam beni devaml

1

Ebû Ubeyd (sh. 139) ve Beyhakî (7/41).

2

Dârimî (2/455, 456) ve bnu'd-Durays (234).

3 Deylemî (8778).

4
Abdurrezzâk (5238).

5 Deylemî (179).
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okurdu. Rabbim de bana, beni devaml okuyan kiiye azap vermeyeceine dair

söz verdi» diyerek adam savunuyordu. Onun savunmasyla da bu azap o

adamdan uzaklat." Bundan dolaydr ki Muhacir ile Ensar bu sûreyi

örenmeye çalr ve: “Bu sûreyi örenmeyen kii kaybetmitir" derlerdi. Bu

sûre, Mülk Sûresidir.

bnu'd-Durays, Murra el-Hemdânî’den bildirir: “Adamn birine kabrinde

azap için dört bir yanndan gelindi. Ancak otuz âyetlik bir sûre, kabir

azabndan kurtarana kadar onu savunup durdu. Mesrûk ile birlikte bu

sûrenin hangi sûre olduunu örenmek için mushafa baktmzda Mülk

Sûresi olduunu gördük ."

1

bn Merdûye'nin Ebu's-Sabâh vastasyla Abdulazîz'den, o da babasndan

bildirdiine göre Resûlullah (saiiaJiahu aleyh vesaflem):
"Adamn biri bir sûrenin

efaatiyle Cennete girdi. Bu sûre otuz dyetli olan Mülk Sûresidir
"

buyurmutur.

bn Merdûye, Hz. Âie'den bildirir: “Hz. Peygamber (saiiaiiahu aleyhi mailem)

yolculukta olsun, mukîm iken olsun her gece uyumadan mutlaka önce Secde

ile Mülk sûrelerini okurdu."

* . ?
•

^JUl * >_uî JS^ *ÜU!I 4JJI djl?
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"Hükümranlk elinde olan Allah yücedir ve O hereye
kadirdir. O, hanginizin daha güzel amel yapacan

snamak için ölümü ve hayat yaratandr. O, mutlak güç
sahibidir, çok balayandr/' (Mülk Sur. 1 , 2)

bn Asâkir’in Hz. Ali'den bildirdiine göre Resûlullah (sBiaiiahu aleyh vaniiem) öyle

buyurmutun "Baz sözler var ki vefat annda bunlar söyleyen kii Cennete

girer. Bunlar da üç defa: «Halm ve Kerîm olan Allah'tan baka ilah yoktur»

sözü, üç defa: «Alemlerin Rabbine hamdolsun » sözü ve bir defa: «Hükümranlk

elinde olan Allah yücedir ve O hereye kadirdir sözüdür.
"3

1

bnu'd-Durays (234).

1
Mülk Sur. 1

3 Zayf hadistir (Bakn: Elbânî, Da'îfu'l-Câm', 4264).
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bn Ebi’d-Dünyâ ve uabu'l-îman’da Beyhakî'nin bildirdiine göre Süddî:

"O, hanginizin daha güzel amel yapacan snamak için ölümü ve hayat

yaratandr ..."
1 buyruunu açklarken: “Kimin ölümü daha çok hatrlayp ona

en güzel ekilde hazrlanacan ve ondan daha çok korkup (günahlardan)

saknacan ortaya çkarmak için ölüm ile hayat yaratmtr"' dedi .

2

Abd b. Humeyd, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre

Katâde: "O ölümü ve hayat yaratandr..."

3

buyruunu açklarken öyle

demitir: Resûlullah Maiishu aleyhi veseiiem) bu yönde öyle buyururdu: "Yüce Allk

insanolunu ölüme boyun edirmitir. Dünyay da ona önce yaama, sonra da

ölme yeri klmtr. Âhireti de önce ceza, sonra da beka diyar klmtr.'"'

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Katâde: "O ölümü ve hayat

yaratandr...
"s buyruunu açklarken: “Buradaki hayat Cebrail'in atdr. Ölüm

ise (kyamet gününde kesilecek olan) alacal bir koçtur" demitir.

Ebu'-eyh Azame’de Vehb b. Münebbih'ten bildirir: “Yüce Allah ölümü

alacal renge bürünen ve dört kanad olan bir koç eklinde yaratmtr. Bu

kanatlardan biri Ar'ta, biri yldzlarda, biri douda, biri de batdadr.'' 6

ojüî k ^ u ÜUa oljU- gi jU tfjjl

çrji p ‘ üt& <>

L-U- >*j

"0, yedi göü tabaka tabaka yaratandr. Rahmân'n
yaratnda hiçbir uyumsuzluk göremezsin. Bir kere daha
baki Hiçbir çatlak görüyor musun? Sonra gözünü, tekrar

tekrar çevir bak; göz âciz ve bitkin halde sana dönecektir."

(Mülk Sur. 3, 4)

1

Mülk Sur. 2
2 bn Ebi'd-Dünyâ, Kisaru’l-Emel (132) ve Beyhakî (10788).

3 Mülk Sur. 2

4 bn Kesir, Tefsir'de (8/203) geçtii üzere bn Ebî Hatim.
5 Mülk Sur. 2
6 Ebu’-eyh (441, uzun bir metinle).
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4

553

Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre bn Abbâs: "O, yedi göü tabaka

tabaka yaratandr..."' buyruunu açklarken: "Yedi göü üst üste yedi kat

olarak yaratandr" demitir.

bnu'l-Münzir, bn Cüreyc'den aynsn bildirir.

bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs:

"...Rahmân'n yaratnda hiçbir uyumsuzluk göremezsin ..."
2 buyruunu

açklarken öyle demitin "Yüce Allah’n yaratt bu yedi sema arasnda

herhangi bir açklk göremezsin, anlamndadr. Zira tefâvut ifadesi iki ey

arasnda olan açklk, çatlaktr."

Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd ve bnu'l-Münzir’in bildirdiine göre Katâde

bu iki âyeti açklarken öyle demitir: "Yüce Allah’n yarattklarnda bir

düzensizlik, bir uyumsuzluk bulamazsn. Dönüp dönüp baksan da gözlerin bu

yönde herhangi bir kusur bulamadan yorgun, bitkin ve acz içinde geri sana

dönecektir." 3

Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre bn Mes'ûd, "...Rahmân'n

yaratnda hiçbir uyumsuzluk göremezsin ..."4 buyruunu:

lafzyla okumutur.

5

Saîd b. Mansûriun bildirdiine göre Alkame, "...Rahmân'n yaratnda

hiçbir uyumsuzluk göremezsin ..."
6 buyruunu: "0^3 lafzyla okurdu .

7

bn Cerîr, bn Ebî Hatim ve bn Merdûye’nin bildirdiine göre bn Abbâs:

"c$U: j*"

8

ifadesini: "Çatlak, yank” olarak açklamtr. “Jas ifadesini

1

Mülk Sur. 3

2
Mülk Sur. 3

3 Abdurrezzâk (2/304, 305).

4 Mülk Sur. 3
5 Hamza ve Kisâî de bu ekilde okumulardr, bak: ett-Ner (2/290); Bahru'l-Mhît

(8/298).

6
Mülk Sur. 3

7
Fethu'l-BârTde (8/660) geçtii üzere Saîd b. Mansûr.

8
Mülk Sur. 3

9 Mülk Sur. 3
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de: “Çatlak, yark" eklinde açklamtr. L-lî-"
1 buyruunu

açklarken de: “Acz içinde ve bitkin bir ekilde" demitir.
2

bn Cerîr’in bildirdiine göre bn Abbâs: “Fütur ifadesi çatlak, yank

anlamndadr" demitir. 3

bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Süddî: j^"4
ifadesini: “Çatlak,

yank" eklinde açklamtr.

bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre bn Abbâs: “
J3ks ,>"5

ifadesini: “Çatlak,
0 *

yark" eklinde açklamtr, 5Â3 li-£ 1 dJ CJalj"
6 buyruunu

açklarken: “Baklarn acz içinde ve bitkin bir ekilde her hangi bir ey
bulmadan sana dönecektir" demitir.

bn Cerîr ve bnu'l-Münzir’in bildirdiine göre bn Abbâs: yÂ3 l-lî-”
7

buyruunu açklarken: “Acz içinde ve yorgun bir ekilde” demitir.
8

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre bn Abbâs:
\

^ö"9 buyruunj:

“Yorgun bir ekilde" eklinde açklamtr.

<>? 4^ 4îj

... >.ii ^;t;^ 4^ fa& 4-?^
*

"Oraya atldklarnda, onun kaynarken çkard uultuyu
iitirler. Neredeyse öfkesinden parçalanacak! çine her bir

topluluun atlmasnda, bekçileri onlara: «Size bir uyana
gelmemi miydi?» diye sorarlar... Böylece, günahlarn itiraf

1

Mülk Sur. 4
2 bn Cerîr (23/121).

3 bn Cerîr (23/120).

4 Mülk Sur. 3

5 Mülk Sur. 3
6
Mülk Sur. 4

7 Mülk Sur. 4
8 bn Cerîr (23/121).

9 Mülk Sur. 4
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ederler. Çlgn alevli cehennemlikler yok olsunlar!"

(Mülk Sur. 7, 8. l)

bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre bn Cüreyc: "L*i l* ifadesini:

"Banlann iitirler" eklinde açklamtr.

Abd b. Humeyd, Ebû Yahya’dan bildirir: Kii Cehennem ateine doru

sürüklenirken ate ezilip büzülür. Yüce Allah ona: "Neyin var?" diye sorunca,

ate: "Bu kii benden sana snyordu” der. Bunun üzerine Yüce Allah:

"Kulumu brakn!" buyurur. Baka biri de yine atee atlmak üzere

sürüklenince: "Rabbim! Senin hakknda olan zannm bu deildi" der. Yüce

Allah: "Bana yönelik zannn neydi?" diye sorunca, atee sürüklenen kii:

"Rahmetinin beni de kuatacan zannediyordum” der. Bunun üzerine Yüce

Allah: "Kulumu brakn!" buyurur. Baka biri de yine atee atlmak üzere

sürüklenince katnn arpaya barmas gibi ate de bu kiiye doru banr.

Sonra bu ate öyle bir iç çekip inler ki bundan korkuya kaplmayan kimse

kalmaz.
2

Hennâd ve Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre Mücâhid: "Onun

kaynarken çkard uultuyu iitirler
"3 buyruunu açklarken: "Cehennem,

bol suyun içinde azck tahln kaynamas gibi kaynar" demitir.4

bn Cerir ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre bn Abbâs: "£f îlS5"
5

ifadesini: "Parçalanp ayrlacak gibi olur" eklinde açklamtr.6

bn Ceririin bildirdiine göre bn Abbâs: îl£5"
7 ifadesini: "Parçalanp

dalacak gibi olur" eklinde açklamtr.8

bn Cerir, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre bn Abbâs:

"liila"9 ifadesini: "Uzak olsun!" eklinde açklamtr.’

1
Mülk Sur. 7

2 bn Cerir (17/410) ve bn Kesir (3/312).

3 Mülk Sur. 7
4 Hennâd (313).

5 Mülk Sur. 8
6 bn Cerir (23/124).

7 Mülk Sur. 8
8 bn Cerir (23/124, 125).

9 Mülk Sur. 11
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Tastî'nin Mesâil’de bildirdiine göre Nâfi' b. el-Ezrak, bn Abbâs'a:

ifadesinin anlamn sorunca, bn Abbâs: “Uzak olsun, anlamndadr'' dedi.

Nâfi’: "Araplar öylesi bir ifadeyi bilir mi ki?" diye sorunca da bn Abbâs su

karl verdi: "Evet, bilirler. Hassân'n:

“Ubey’ye ulaanlar ona haber versinler

Cehennemin en U2ah köesine attlacarn
"
dediini iitmez misin?"3

bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Saîd b. Cübeyr: " LU-i

buyruunu açklarken: “Suhk, Cehennemde bir vadidir^'

demitir.

"Görmedikleri hâlde Rablerinden korkanlar için bir

balanma ve büyük bir mükâfat vardr." (Mülk Sur. 1 2)

bn Merduye'nin bildirdiine göre bn Abbâs: "Görmedikleri hâlde

Rablerinden korkanlar ..."5 buyruunu açklarken: "Bunlar Ebû Bekr, Ömer,

Ali ve Ebû Ubeyde b. el-Cenrâh'tr" demitir.

bnu’l-Münzir'in bildirdiine göre b Cüreyc: "...Bir balanma ve büyük

bir mükâfat vardr"6 buyruunu açklarken: "Bu büyük mükâfat Cennettir"

demitir.

4b »fi & ^ j^ fi «K fJît >
îââSlj fi J fijj

t ^JJI j» J - jjiJl

5yfibh u -Ci

1 bn Cerîr (23/126) ve Talîku't-Ta'lîk (5/186) ile el-tkân ’da (2/48) geçtii üzere bn Ebî

Hatim.
2
Mülk Sur. 11

3
el-tkân'da (2/89) geçtii üzere Tastî.

4 Mülk Sur. 11

5 Mülk Sur. 12
6
Mülk Sur. 12



Âyet: 15, 23 557

"Yeryüzünü size boyun ediren O'dur. u halde yerin

omuzlarnda dolan ve Allah'n rzkndan yiyin. Dönü
ancak O'nadr... De ki: «Sizi yaratan, size iitme duyusu,

gözler ve kalpler veren O'dur. Ne az ükrediyorsunuz!»"
(Mülk Sur. 15, 23)

bn Cerîr ve bnuM-Münzir'in bildirdiine göre bn Abbâs: "...Yerin

omuzlarnda dolan ..."
1 buyruunu açklarken: “Yerin omuzlanndan kast

dalandr" demitir.
2

bn Cerîriin bildirdiine göre bn Abbâs: "...Yerin omuzlarnda

dolan ..."3 buyruunu açklarken: “Yerin omuzlanndan kast, yeryüzünün

her yan, dört bir tarafdr" demitir.
4

bnu'l-Münzir, Katâde'den bildirir: Bueyr b. Ka'b, "Yeryüzünü size boyun

ediren O'dur. u halde yerin omuzlarnda dolan ve Allah'n nzkndan

yiyin. Dönü ancak O'nadr"5 âyetini okudu ve cariyesine: “Yerin omuzlannn

ne olduunu bilirsen Allah için özgürsün" dedi. Cariye: “Yerin omuzlanndan

kast dalandr" karln verdi. Büeyr bunu Ebu'd-Derdâ’ya sorunca,

Ebu’d-Derdâ: “üphe ettiin eyleri brak da üphe duymadn eylerin

peinden git" dedi.

Firyâbî, Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bnu'l-Münziriin bildirdiine göre

Mücâhid: "...Yerin omuzlarnda dolan ..."
6 buyruunu açklarken: “Yerin

omuzlanndan kast, vadileri ve yollaryla birlikte yeryüzünün her bir tarafdr"

demitir.

7

Târih’te Hatîb ve bnu'n-Neccârin bn Abbâs'tan bildirdiine göre Hz.

Peygamber (saiyiBhj aleyhi nuM öyle buyurmutur: "Di ars çeken kii elini

üzerine koysun ve: «Sizi yaratan, size iitme duyusu, gözler ve kalpler veren

O'dur. Ne az ükrediyorsunuz!»
6
âyetini okusun."'

1

Mülk Sur. 15
z bn Cerîr (23/127).

3 Mülk Sur. 15

4 bn Cerîr (23/128).

5 Mülk Sur. 15
6
Mülk Sur. 15

7 bn Cerîr (23/129).

8
Mülk Sur. 23



558 -8 Mülk Sûresi

Dârakutnî’nin el-Efrâd’da bn Abbâs’tan bildirdiine göre Resûlullah Mal ahu

aleyh, vesellem) öyle buyurmutur: "Di ars çeken kii elini üzerine koysun ve

yedier defa: «O, sizi bir tek candan yaratandr. Sizin bir karar klma yeriniz,

bir de emanet braklma yeriniz var. Biz anlayan bir toplum için âyetleri ayr

ayr açklamzdr»
J

âyeti ile «Sizi yaratan, size iitme duyusu, gözler ve

kalpler veren O'dur. Ne az ükrediyorsunuz/»* âyetini okusun. Allah'n izniyle

ars gidecektir .

"

Taberânî, bn Adiy, uabu'l-man’da Beyhakî ve Hakîm et-Tirmizî'nin bn

Ömer’den bildirdiine göre Resûlullah (saJialiahu aleyhi vesellem): "Yüce Allah zanaatkiîr

mümin kulu sever" buyurmutur.'’

Hakîm et-Tirmizî'nin bn Ömer’den bildirdiine göre Resûlullah (saliailhu aleyhi

vesellem): "Yüce Allah zanaatkâr kulu sever" buyurmutur.

5

Hakîm et-Tirmizî, Muâviye b. Kurra'dan bildirin Ömer b. el-Hattâb

karlat bir gruba: "Siz kimsiniz?” diye sorunca, onlar: "Bizler Allah'a

tevekkül edenleriz” karln verdiler. Bunun üzerine Ömen "Sizler mi

tevekkül edenlersiniz! Asl tevekkül eden kii, tohumu topraa attktan sonra

Rabbine tevekkül eden kiidir” dedi .

6

ijjî fJjî • w jSi
fi, â fUüi j & fiti

fi H cy^‘A ^1 u lAk) ‘T'iîu fijî Ji

\Jj Jî 4*jj^ ö iju yt * ^ v; öjjiiîd

V^y üt-üî **3> Iga^ ^ ^

’ Hatîb (9/54).

1
En'âm Sur. 98

3 Mülk Sur. 23
4
Taberânî (13200), bn Adiy (1/369) ve Beyhakî (1237). Zayf hadistir (Dalfu’l-Cimi

.

1704).

5 Hakîm et-Tirmizî (1/405). Zayf hadistir, bak: Elbânî, es-Silsiletu'd-Da'îfe (1301).

6 Hakîm et-Tirmizî (1/405).
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Jt*J bjX *yrj ^J *jb^
o>i- t^JJl IJU

"Gökte olann sizi yerin dibine geçirmesinden güvende
misiniz? O zaman, yer, sarsldkça sarslr... Üzerlerinde

açan ve kapatveren kulara bakmazlar m? Onlar ancak

Rahman tutuyor. üphesiz O, her eyi hakkyla görendir.

Yahut Rahman olan Allahn dnda size yardmda
bulunabilecek taraftarlarnz kimdir? nkarclar sadece

aldanmaktadrlar. Allah size verdii rzk kesiverirse, size

rzk verecek baka kim vardr? Hayr; onlar, azgnlk ve

nefrette direnmektedirler. Yüzükoyun sürünen mi, yoksa

doru yolda düpedüz yürüyen mi daha doru yoldadr?..

Ama onu yakndan gördükleri zaman, inkar edenlerin

yüzleri kararacak ve kendilerine; «te sizin isteyip

durduunuz budur!» denilecektir."

(Mülk Sur. lfi, 19, 20, 21, 22, 27)

Firyâbî, Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre

Mücâhid: "Gökte olann sizi yerin dibine geçirmesinden güvende misiniz?

O zaman yeryüzü, sarsldkça sarslr
"1

âyetini açklarken: “Gökte olandan

kast, Yüce Allah'tr. Yerin sarsldkça sarslmas da birbirine girmesi, ters yüz

olmasdr" demitir. "Üzerlerinde açan ve kapatveren kulara bakmazlar

m?" 2
âyetini açklarken de: “Kanatlann açan ve onlar çrparak uçan kulan

görmezler mi?" demitir.

3

Tastî’nin Mesâil’âe bildirdiine göre Nâfi’ b. el-Ezrak, bn Abbâs’a: “ $

ifadesinin anlamn sorunca, bn Abbâs: “Yanl, batl içinde olmak

anlamndadr" dedi. Nâfi': “Araplar öylesi bir ifadeyi (=gurur) bilir mi ki?" diye

sorunca da bn Abbâs u karl verdi: “Evet, bilirler. Hassân'n:

1

Mülk Sur. 16
2
Mülk Sur. 19

3
Tatîku't-Ta'tîk'de (4/346) geçtii üzere Firyâbî ile Abd b. Humeyd ve bn Cerîr

(23/130).

4 Mülk Sur. 20
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‘Öhum semi iteklemekte uzakta

Azah inkar etmen katla (eytana) dayanmakta
"
dediini itmez misin?”

1

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs: j *Ü j}"
2

buyruunu: “Dalâlet içinde direnip duruyorlar” eklinde açklamtr.

Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Mücâhid:

"Hayr! Onlar, azgnlk ve nefrette direnmektedirler
"3 buyruunu açklarken:

“Küfür de diretip duruyorlar” demitir. "Yüzükoyun sürünen mi, yoksa

doru yolda düpedüz yürüyen mi daha doru yoldadr?"4 âyetini açklarken

de: “Dalâlet içinde olan m yoksa dosdoru ve hak yolda giden mi daha

doru yoldadr?” demitir.

5

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs: "Yüzükoyun sürünen mi,

yoksa doru yolda düpedüz yürüyen mi daha doru yoldadr?"6
âyetini

açklarken: “Dalâlet içinde olan m, yoksa hidayete ermi olan m daha doru

yoldadr?” demitir.

Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd ve bnu’l-Münzir'in bildirdiine göre

Katâde: "Yüzükoyun sürünen mi ..."7 buyruunu açklarken: “Bu kii kafir

kiidir. Amellerini hep Allah'a isyan üzerine yapt için kyamet gününde

yüzüstü diriltilir” demitir. "...Yoksa doru yolda düpedüz yürüyen mi ..."
8

buyruunu açklarken: “Bu kii de mümin kiidir. Amellerini Allah'a itaat

temelinde yapt için kyamet gününde Yüce Allah onu itaat üzerinde diriltir”

demitir. "Ama onu yakndan gördükleri zaman, inkar edenlerin yüzleri

kararacak ...*9 buyruunu açklarken de: “Allah'n azabn gördükleri zaman

onun dehetinden yüzleri kapkara kesilir” demitir.

1

el-tkân'da (2/89, 90) geçtii üzere Tastî.

2
Mülk Sur. 21

3 Mülk Sur. 21

4 Mülk Sur. 22

5
Talîku't-Ta'lîk' de (4/346) geçtii üzere Abd b. Humeyd ve bn Cerîr (23/132, 133).

6
Mülk Sur. 22

7 Mülk Sur. 22
8
Mülk Sur. 22

9 Mülk Sur. 27
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Abd b. Humeyd ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Mücâhid: “ 05I5 U3

buyruunu: “Onun yaklatn gördüklerinde" eklinde açklamtr.

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Hasan(- Basri), "...te sizin isteyip

durduunuz budur" 3 buyruunu: lafzyla, “a" harfini eddesiz

(muhaffef) bir ekilde okumutur.3

Abd b. Humeyd'in Ebû Bekr b. Ayyâ vastasyla bildirdiine göre Âsim,

"...te sizin isteyip durduunuz budur"4 buyruunu: lafzyla, “a"

harfini eddeli (musakkel) bir ekilde okumutur. Ebû Bekr de bu ifadeyi:

"Aceleyle istediiniz" eklinde açklamtr.

ir* J*

“De ki: Suyunuz yere batarsa, söyleyin, size kim temiz bir su

kayna getirebilir?" (Mülk Sur. 30)

bnu'l-Münzir ve Fâkihî, bnu'l-Kelbî’den bildirir: "De ki: Suyunuz yere

batarsa, söyleyin, size kim temiz bir su kayna getirebilir?"5 âyeti Zemzem

kuyusu ile Meymûn b. el-Hadramî'nin kuyusu hakknda nazil oldu ki her ikisi

de Cahiliye insanlarnn kulland kuyulard." Fâkihî der ki: “Mekke

kuyularnn sulan çok çabuk çekilip kuruyordu."
6

bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre bn Abbâs: öl”

7

buyruunu: “Suyunuz yerin dibine doru çekilip giderse" eklinde

açklamtr. “
;
li"

s
ifadesini de: “Akan bir su" eklinde açklamtr.

bnu'l-Münzir'in bn Cüreyc vastasyla bildirdiine göre bn Abbâs: “ &>] ö[

1
J5P ^u"

1

buyruunu: “Suyunuz yerin dibine doru çekilip gitse" eklinde

açklamtr.

1

Mülk Sur. 27
3
Mülk Sur. 27

3 Yâkub da bu ekilde okumutur, bak: en-Ner (2/291); Bahru'l-Muhît (8/304).

4 Mülk Sur. 27
5 Mülk Sur. 30
6
Fâkihî (2441).

7 Mülk Sur. 30
8
Mülk Sur. 30
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Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre Katâde: ifadesini: “Çekilip

giderse" eklinde açklamtr,
;
ii”

3
ifadesini de: “Akan bir su” eklinde

açklamtr.

Abd b. Humeyd, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn
Abbâs: .Ur”

4
ifadesini: “Herkesçe görülen su” eklinde açklamtr.

Abd b. Humeyd, Mücâhid ile krime'den aynsn bildirir.

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre bn Abbâs: “jo«i .li”
5
ifadesini: “Tatl

su” eklinde açklamtr.

1

Mülk Sur. 30
1
Mülk Sur. 30

3 Mülk Sur. 30
4 Mülk Sur. 30
5 Mülk Sur. 30



KALEM SÛRES
bnu'd-Durays, bn Abbâs’tan bildirir: “Bir sûrenin ba taraflar Mekke'de

nâzil olduu zaman henüz Mekke'de iken ayr bir sûre olarak yazlmaya

balanrd. Yüce Allah daha sonra bu sûrenin âyetlerini diledii gibi çoaltr.

Bu yönde Kur'ân'da ilk nâzil olan sûreler Alak, Kalem, Müzzemmil ve

Müddessir sûreleridir."
1

Nehhâs, bn Merdûye ve Beyhakî'nin bildirdiine göre bn Abbâs: "Kalem

Sûresi, Mekke'de nâzil oldu" demitir.
2

bn Merdûye'nin bildirdiine göre Hz. Âie: "Kalem Sûresi, Mekke'de nâzil

oldu" demitir.

Uj pIIj O

"Nûn. Kalem e ve yazdklarna andolsun!" (Kalem Sur. l)

Abdurrezzâk, Firyâbî, Saîd b. Mansûr, Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu'l-

Münzir, bn Ebî Hâtim, Azame’de Ebu'-eyh, Hâkim, bn Merdûye, el-Esmâ

w's-Sj/2f'ta Beyhakî, Târih’te Hatîb ve el-Muhtâre'de Diyâ, bn Abbâs'tan

bildirir: "Yüce Allah'n ilk yaratt ey Kalem'dir. Yüce Allah ona: "Yaz!"

emrini verince, kalem: "Ne yazaym?" diye sordu. Yüce Allah: "Kaderi yaz!"

buyurdu. Bu emir üzerine kalem kyamete dek olacak bütün eyleri yazd.

Sonra yazd kitap dürüldü, kalem de kaldrld. Yüce Allah'n Ar’ suyun

üzerindeydi. Suyun buhan yükselince bu buhardan gökler yaratld. Daha

sonra ise Yüce Allah, Nûn’u yaratt. Yeryüzünü de Nûn'un srtna yerletirdi.

Nûn hareket edince yeryüzü üzerinden yayld, dalar ise sabit klnd. Bundan

dolay dalar kyamet gününe dek yeryüzüne kar övünür." Ravi der ki: Daha

sonra bn Abbâs: *Nûn. Kalem'e ve yazdklarna andolsunl'3 âyetini okudu. 4

1

bnu'd-Durays (17).

1
Nehhâs (sh. 749) ve Beyhakî (7/142, 144).

3 Kalem Sur. 1

4 Abdurrezzâk (2/307); bn Cerîr (23/140, 141), Târih (1/33, 51); bn Kesir, Tefsîr'de

(8/210) geçtii üzere bn Ebî Hâtim; Ebu'-eyh (900); Hâkim (2/498,
*
sahih "); Beyhakî

(804); Hatîb (9/59) ve Diyâ 10A8 (8).
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bn Cerîr, Taberânî ve bn Merdûye, bn Abbâs’tan bildirir: Resûlullah

(saliallehu aleyhi vesellem) öyle buyurdu: "Yüce Allah'n ilk yaratt ey kalem ile

balktr. Yüce Allah ona: «Yaz!» emrini verince, kalem: «Ne yazaym ?» diye

sordu. Yüce Allah: «Kyamete dek olacak olan her eyi» buyurdu." Daha sonra

Resûlullah (dUihu aleyhi vndkn): "Nûn. Kalem'e ve yazdklarna andolsun !'
1

âyetini

okudu. Buradaki Nûn’dan kast balktr. Kalem ise bildiimiz kalemdir.

2

bn Ebî eybe, Ahmed, Tirmizî ve bn Merdûye, Ubâde b. es-Sâmit'ten

bildirir: Resûlullah’n (saibilahu aleyhi vesellem) öyle buyurduunu iittim:
uYüce

Allah'n ilk yaratt ey Kalem'dir. Yüce Allah ona: «Yaz!» emrini verince,

kalem sonsuza dek olacak butun eyleri yazd."*

bn Cerîr, Muâviye b. Kunra'dan, o da babasndan bildirir "Nûn. Kalem'e

ve yazdklanna andolsun!"4 âyeti konusunda Resûlullah (sallallfeu aleyhi veseHem) öyle

buyurdu: "Nurdan bir kalem, nurdan bir levha üzerine kyamet dek olacak

bütün eyleri yazar
.'*

bn Cerîr ve bnu'l-Münzir, bn Abbâs'tan bildirir Yüce Allah divit

(mürekkep hokkas) olan Nûn’u, sonra da kalemi yaratt. Yüce Allah ona:

"Yaz!” emrini verince, kalem: "Ne yazaym?” diye sordu. Yüce Allah:

"Kyamete dek olacak olan her eyi” buyurdu .

6

Râfîî Târihu Kazvîn*de Cüveybir vastasyla Dahhâk’tan, o da bn

Abbâs'tan bildirir: Resûlullah (saiiaiBhu aleyh vesellem): "Nün, Levh-i Mahfûz'dur.

Kalem de ldayan bir nurdandr" buyurmutur .

7

Hakîm et-Tirmizî, Ebû Hureyre'den bildirir Resûlullah'n MUsta aleyhi veseiien)

öyle buyurduunu iittim: "Yüce Allah ilk önce kalemi daha sonra da divit

(mürekkep hokkas) olan Nûn'u yaratt. Kaleme: «Yaz!» emrini verince, kalem:

' Kalem Sur. 1

2 bn Cerîr (23/146), Târih (1/32) ve Taberânî (12227). Heysemî, Mecmau'z-Zeuâdde

(7/190) der ki: "Ravi Muemmel güvenilir birisidir, ancak hatalar çoktur. bn Man ile

bakalar onu güvenilir bulurken, Buhârî ile bakalar zayf görmülerdir. Dier ravileri

ise güvenilirdir."

3 bn Ebî eybe (14/114), Ahmed 37/378, 381 (22705, 22707) ve Tirmizî (2155, 3319,

"sahîh"). Sahîh hadistir (Bakn: Elbân, Sahih Sünen et-Tirmizî, 1749, 2645).

4 Kalem Sur. 1

5 bn Cerîr (23/144). bn Kesir, Tefsir
1de (8/212): "Mürsel garîb bir hadistir" demitir.

6 bn Cerîr (23/143).

7
Rafiî (2/414).
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«Ne yazaym ?» diye sordu. Yüce Allah: «Kyamet gününe dek kiilerin

amelleri, geriye braktklar, nzklan veya ecellerine yönelik her eyi yaz»

buyurdu. Bu emir üzerine kalem kyamete dek olacak bütün eyleri yazd. «Nûn.

Kalem'e ve yazdklarna andolsun!»' âyetinde ifade edilen de budur. Bunlar

yazldktan sonra kaleme mühür basld. Bundan dolay kyamete kadar kalem

artk baka bir ey yazmaz. Daha sonra Yüce Allah akl yaratt ve ona:

«zzetime andolsun ki seni sevidiklerimde tam klacak, sevmediklerimde ise eksik

brakacam» buyurdu."
2

Abd b. Humeyd ve bnu'l-Münziriin bildirdiine göre bn Abbâs: “Nun.

Kalem'e ve yazdklarna andolsun!"3
âyetini açklarken: “Nûn'dan kast

divittir. Kalem de kalemdir" demitir.

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre bn Abbâs: "Nûn"4
ifadesini açklarken

öyle demitin "Bu ve bunun benzeri olan eyler, Yüce Allah’n

yeminlerindendir. Ayrca Nûn, Yüce Allah’n isimlerindendir.”

Abdurrezzâk ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Katâde: "Nûn"5
ifadesini

açklarken: "flundan kast, mürekkep hokkasdr" demitir.

6

Abd b. Humeyd ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre bn Cüreyc: "Nûn"

7

ifadesini açklarken: "Bundan kast, yeryüzünü üzerinde tayan balktr"

demitir.

Abd b. Humeyd ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Mücâhid: "Nûn.

Kalem'e ve yazdklarna andolsun!"
6

âyetini açklarken: "Nûn'dan kast,

yerin yedi kat altndaki balktr. Kalem de kendisiyle Zikrim yazld kalemdir"

demitir.

bn Ebî eybe ve bnu’l-Münzir, bn Abbâs'tan bildirir: "Yüce Allah ilk

olarak Kalem'i yaratt. Yarattktan sonra onu sa eline ald ki her iki eli de

sadr. Sonra divit (mürekkep hokkas) olan Nûn ile Levh'i yaratt. Kalemle de

1

Kalem Sur. 1

1
Hakim et-Tirmizî, Nevâdiru'l-Usûl

hadisin bâtl olduunu söylemitir.
3 Kalem Sur. 1

4 Kalem Sur. 1

5 Kalem Sur. 1

6
Abdurrezzâk (2/307).

7 Kalem Sur. 1

8
Kalem Sur. 1

(2/354). Elbânî, es-Silsiletu'd-Da’îfe'de (1253)
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levhin üzerine yazd. Daha sonra gökleri yaratt. Hepsini yarattktan sonra da

dünya üzerinde kyamete dek nelerin yaratlaca, iyi veya kötü hangi

amellerin yaplaca, helal veya haram, ya veya kuru tüm rzklan bu Levh’e

yazd."

1

Abd b. Humeyd ve bnu'l-Münzir, Katâde’den bildirir: "Kalem, Yüce

Allah'n büyük bir nimetidir. ayet kalem olmasayd ne bir din ayakta

durabilir, ne hayatn bir düzeni olurdu. Yüce Allah da mahlûkatn nasl slah

edeceini en iyi bilendir."

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre bn Abbâs: "Nûn. Kalem'e ve

yazdklarna andolsun !" 3

âyetini açklarken öyle demitir: Yüce Allah önce

kalemi yaratt ve ona: "Yürü!" dedi. Bu emir üzerine kalem kyamet gününe

dek olacak bütün eyleri yazd. Sonra Nûn'u yaratt ki o da balktr.

Yeryüzünü bu baln üzerine yaydktan sonra da: "Nûn. Kalem'e ve

yazdklarna andolsun!"3 buyurdu.

bn Merdûye, bn Abbâs'tan bildirir: "Nûn. Kalem'e ve yazdklarna

andolsun !"

4

âyeti konusunda Resûlullah (saitaiiahu sierfo «se)M öyle buyurmutur:

"Nûn, yerlerin üzerinde durduu balktr. Kalem de Yüce Rabbimizin hayr ve

erri, faydas ve zarar ile kaderi yazd kalemdir. Yaznlardan kast ise insann

amellerini yazan deerli meleklerdir."

Abdurrezzâk, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve Hâkim'in deiik kanallardan

bildirdiine göre bn Abbâs: Ui"
s
ifadesini: "Ve yazdklanna” eklinde

açklamtr.6

Abd b. Humeyd, Mücâhid ile Katâde'den aynsn bildirir.

Abd b. Humeyd, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn

Abbâs: "o3^klj U3”7
ifadesini: "Ve yaptklanna" eklinde açklamtr.

1 bn Ebî eybe (14/101).

3
Kalem Sur. 1

3 Kalem Sur. 1

4 Kalem Sur. 1

5 Kalem Sur. 1

6 bn Cerîr (23A48) ve Hâkim (2/498. "sahih").

7 Kalem Sur. 1
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p t>t-V ili oij * öp^. pj

"Rabbinîn lütfuyla, sen mecnun deilsin. üphesiz sana

tükenmez bir mükâfat vardr." (Kalem Sur. 2. 3)

bnu'l-Münzir, bn Cüreyc'den bildirir: Kafirler Hz. Peygamber (saiiaiiahu aleyhi

veseiiem) qin: “Deli olmu! çine eytan girmi" diyorlard. Bunun üzerine:

"Rabbinin lütfuyla, sen mecnun deilsin"
1

âyeti nâzil oldu.

Abd b. Humeyd ve bnu'l-Münzir’in bildirdiine göre Mücâhid: "üphesiz

sana tükenmez bir mükâfat vardr2
âyetini açklarken: “Sana haddi hesab

olmayan mükâfat vardr” demitir.

^
"üphesiz sen yüce bir ahlâk üzeresin." (Kalem Sur. 4)

bn Merdûye, DelâiVöe Ebû Nuaym ve Vâhidî'nin bildirdiine göre Hz. Âie

öyle demitir: Ahlak Resûlullah'tan (saiiailshu aleyhi mailem) daha iyi olan yoktu.

Ashâbmdan veya ailesinden biri ne zaman ona seslense: "Buyur! Geldim!"

eklinde karlk verirdi. Bundan dolay Yüce Allah onun hakknda: "üphesiz

sen yüce bir ahlâk üzeresin
"3 âyetini indirmitir.

4

bn Ebî eybe, Abd b. Humeyd, Müslim, bnu'l-Münzir, Hâkim ve bn

Merdûye, Sa'd b. Hiâm'dan bildirir: Âie'nin yanna geldim ve: “Ey

müminlerin annesi! Bana Resûlullah'n (saiiaiiahu aleyhi malam) ahlâkndan bahset”

dedim. Âie: “Onun ahlâk Kuriân ahlâkdr. "üphesiz sen yüce bir ahlâk

üzeresin
"5 âyetini okumuyor musun?” karln verdi .

6

bnu'l-Münzir, bn Merdûye ve Beyhakî DelâiVöe Ebu'd-Derdâ'dan bildirir:

Âie'ye Resûlullah'n (saiiaiiahu aleyhi vasaiiam) ahlâk sorulduunda: “Onun ahlâk

1

Kalem Sur. 2
2
Kalem Sur. 3

3 Kalem Sur. 4
4 Ebû Nuaym (119, Urve'den) ve Vahidî (sh. 328)

5 Kalem Sur. 4
6 bn Ebî eybe (14/214), Müslim (746) ve Hâkim (2/499).
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Kur'ân'dr. Kur'ân'n raz olduuna raz olur, Kur'ân'n holanmad eyden

de holanmazd” dedi .

1

bn Merdûye, Abdullah b. akîk el-UkaylTden bildirin Hz. Âie'nin yanna

gelip Resûlullah’n (saiiaiiahu aleyh. veseNam) ahlâkn sordum. Âie: "nsanlar arasnda

ahlâk en güzel olan kendisiydi. Zira ahlâk Kur'ân ahlâkyd” dedi.

bn Ebî eybe, Tirmizî ve bn Merdûye, Ebû Abdillah el-Cedelî’den bildirir:

Âie'ye: "Resûlullah'n (saiiaRahu aleyhi vesaiiam] ahlâk nasld?” diye sorduumda:

"Kaba biri deildi. Kaba hareketlerde bulunmazd. Çarlarda barp
çararak konumaz, münakaa etmezdi. Kendisine yaplan kötülüe

kötülükle karlk vermez, affeder ve ho görülü davranrd” dedi .

2

bn Merdûye, Zeyneb binti Yezîd b. Vesk'den bildirir: Âie’nin yanndayken

am ahalisinden kadnlar geldi. Ona: "Ey müminlerin annesi! Bize

Resûlullah'n (siiaiiehu aleyhi veseilem) ahlâkndan bahset” dediklerinde, Âie: "Onun

ahlâk Kur'ân ahlâkyd. Kuriân' okuyun; zira onun ahlâk Kur'ân'd. Örtüler

içinde saklanan bekar kzlardan daha fazla haya sahibiydi” karln verdi.

bnu'l-Mübârek, Abd b. Humeyd, bnu'l-Münzir ve DelâiVde Beyhakî’nin

bildirdiine göre Atiyye el-Avfî: "üphesiz sen yüce bir ahlâk üzeresin
” 3

âyetini açklarken: "Kur'ân edebine sahipsin” demitir .

4

bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre bn Abbâs: "üphesiz sen yüce bir ahlâk

üzeresin
"5 âyetini açklarken: "Bu ahlâk, Kur'ân'dr” demitir.

bn Cerir, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve bn Merdûye'nin deiik

kanallardan bildirdiine göre bn Abbâs: "üphesiz sen yüce bir ahlâk

üzeresin
"6

âyetini açklarken: "Yüce bir din olan slam üzeresin” demitir.

7

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Mücâhid: "üphesiz sen yüce bir

ahlâk üzeresin
"8

âyetini açklarken: "Yüce bir din üzeresin” demitir.

1

Beyhakî (1/309, 310).

2 bn Ebî eybe (8/330) ve Timizî (2016, 'sahih"). Sahih hadistir (Bakn: Elbânî, Sahih

Sünen et-Tirmizî, 1640).

3 Kalem Sur. 4

4 bnu'l-Mübârek, Zühd (678, lafz kendisinindir) ve Beyhakî (1/310).

5 Kalem Sur. 4

6 Kalem Sur. 4

7 bn Cerîr (23/150).

8
Kalem Sur. 4
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Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Zeyd b. Elem: "üphesiz sen yüce bir

ahlâk üzeresin"’ âyetini açklarken: "Yüce bir din üzeresin" demitir.

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Ebû Mâlik: "üphesiz sen yüce bir

ahlâk üzeresin"
3

âyetini açklarken: "Yüce bir din olan slam üzeresin"

demitir.

Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre bn Ebzâ ile Saîd b. Cübeyr bu âyeti

açklarken: "Yüce bir din üzeresin, anlamndadr" demilerdir.

Taberânî Mekârimu'l-Ahlâk’ta Sâbit'ten bildirir: Enes: "On bir sene

boyunca Resûlullah'n (saiiaiiahu sfeyM vcsellcm) hizmetinde bulundum. Asla bana:

"unu öyle yapsaydn veya neden unu yaptn söylemi deildir" deyince,

ben: "Ey Ebû Hamza! O, Yüce Allah’n: «üphesiz sen yüce bir ahlâk

üzeresin»3 eklinde ifade ettii gibi bir ahlâka sahipti" karln verdim .

4

Harâitî, Enes’ten bildirir: Sekiz yamdan beri Resûlullah'n (saliaiiahu aleyhi veseiiem)

hizmetinde bulundum. Hiçbir gün yaptm bir eyden dolay beni

azarlamad. Ailesinden biri beni azarlamaya kalknca da:
"Onu rahat brakn!

Bir konuda takdir gerçeklemise o i olacaktr" buyururdu .

5

bn Sa’d, Meymûne’den bildirir: Bir gece Resûlullah Meiiahu aleyhi «seiiem)

yanmdan çkt. Çknca ben de kapy arkasndan kapattm. Ancak çok

geçmedi geri gelip kapy açmam istedi. Ben açmaynca: "
Yemin verdim

kapy aç!" buyurdu. "Benim sramdayken dier elerinin yanna m
gidiyorsun?” dediimde, Allah Resulü (ssiiaüahu aleyhi «senem): "Hayr! Bunu yapm
deilim, ama idrar zorluu çekiyordum" karln verdi .

6

jj \jj . .

.

Oj&Jl

"Göreceksin, onlar da görecekler hanginizin fitneye

uradn... Onlar isterler ki, sen yumuak davranasn da
onlar da sana yumuak davransnlar." (Kalem Sur. 5. r>, »)

1

Kalem Sur. 4
3
Kalem Sur. 4

3 Kalem Sur. 4

4 Müslim, Sahih (2309).

5 Ahmed 21/102, 103 (13418, 13419). Muhakkikleri: "Sahih hadistir" demilerdir.
6 bn Sa'd (8/138).
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bnu'l-Münziriin bildirdiine göre bn Abbâs: "Göreceksin, onlar da

görecekler hanginizin fitneye uradn"1 buyruunu açklarken öyle

demitir Mürikler Hz. Peygamber (saiiaiiahu aleyh, »eseiiem) için: “eytandr, delidir!”

diyorlard. Bunun üzerine Yüce Allah bu âyetleri indirerek kyamet gününde

kimin eytan olduunu hem Hz. Peygamber'in (saiiaiiahu Bieyh. mM, hem de

müriklerin öreneceini bildirdi.

bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Mücâhid: "Göreceksin, onlar da

görecekler hanginizin fitneye uradn " 2 buyruunu açklarken: “Kim n

fitne içinde olduu ortaya çkacak ve öreneceksiniz” demitir.

bn Ceririin bildirdiine göre bn Abbâs: "Göreceksin, onlar da görecekler

hanginizin fitneye uradn"3 buyruunu açklarken: “Kimin deli olduunu

sen de göreceksin, onlar da görecekler” demitir.'

4

Abd b. Humeyd ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Saîd b. Cübeyr ile bn

Ebzâ: "Hanginizin fitneye uradn"3
âyetini açklarken: “Hanginizin deli

olduunu" demilerdir.

Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre Mücâhid: "Hanginizin fitneye

uradn ”6
âyetini açklarken: “Hanginizin deli olduunu” demitir.

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Hasan(- Basrî): "Hanginizin fitneye

uradn"7
âyetini açklarken: “Hanginizin deli olduunu” demitir.

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Ebu'l-Cevzâ: "Hanginizin fitneye

uradn" 8
âyetini açklarken: “Hanginizin deli olduunu” demitir.

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Mücâhid: "Hanginizin fitneye

uradn"9
âyetini açklarken: “Hanginizin eytan olduunu” demitir.

1

Kalem Sur. 5, 6

2
Kalem Sur. 5, 6

3 Kalem Sur. 5, 6

4 bn Cerir (23/154).

5 Kalem Sur. 6

6
Kalem Sur. 6

7 Kalem Sur. 6

8
Kalem Sur. 6

9 Kalem Sur. 6
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Abdurrezzâk ve Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Katâde: "Hanginizin

fitneye uradn"1

âyetini açklarken: “Hanginizin eytana daha yakn

olduunu" demitir.
2

bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Hasan(- Basrî): "Göreceksin, onlar da

görecekler hanginizin fitneye uradn" 3 buyruunu açklarken öyle

demitir: “Hanginizin eytann fitnesine maruz kaldn göreceksiniz,

anlamndadr ki eytann fitnesine urayanlar kendileriydi."

bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs: "Onlar

isterler ki, sen yumuak davranasn da onlar da sana yumuak
davransnlar"4

âyetini açklarken: “Baz konularda onlara müsaade etseydin

onlar da sana baz konularda müsaade ederlerdi" demitir.

Abd b. Humeyd ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Mücâhid: "Onlar

isterler ki, sen yumuak davranasn da onlar da sana yumuak

davransnlar"5 âyetini açklarken: “Üzerinde bulunduun hak yolu brakp da

onlara uysaydn onlar da sana kar yumuayacaklard" demitir.

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Katâde: "Onlar isterler ki, sen

yumuak davranasn da onlar da sana yumuak davransnlar"
6

âyetini

açklarken: “Hz. Peygamber'e (sallafahu aleyhi vueiiem) kar yumuamak için onun da

davasnda az bir yumuamasn istediler” demitir.

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre krime: jJ bî>3"
7
âyetini

açklarken: “Küfürleri üzerinde devam edebilmek için senin de kafir olman

istediler" eklinde açklamtr.

1

Kalem Sur. 6

2
Abdurrezzâk (2/308).

3 Kalem Sur. 5, 6

4 Kalem Sur. 9

5 Kalem Sur. 9
6
Kalem Sur. 9

7 Kalem Sur. 9
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*
<jii* J* (^

p>>ji> *4^ 6rü JU i» Olsr ÖT * pJj JJÜ Ju; >*
"taat etme yemin edip duran aalk kimseye, kouculuk
eden, söz götürüp getirene, hayra engel olan, mütecaviz

günahkâra, kaba ve soysuz olana! Mal ve oullar sahibi

olmu diye... Yaknda biz onun burnunu damgalayacaz."
(Kalcm Sur. 10-13, 16)

bn Merdûye, Ebû Osman en-Nehdî'den bildirir: nsanlar Yezîd'e biat

ettiklerinde Mervân b. el-Hakem: "Ebû Bekr ve Ömer'in de sünneti budur”

dedi. Abdurrahman b. Ebî Bekr: "Bu Ebû Bekr ile Ömer’in sünneti deil,

aksine bu (Bizans kral) Hirakl'in sünnetidir" karlm verince, Mervân: "Bu

adam Yüce Allah’n, hakknda: "Anne ve babasna, «Öf size! Benden önce

nice nesiller gelip geçmi iken, beni çkartlmakla m tehdit ediyorsunuz?»

diyen kimse..."’ âyetini indirdii kiidir" dedi. Hz. Âie bunu duyunca

Mervân'a öyle dedi: “Bu âyet Abdurrahman hakknda nâzil olmad. Ama

senin baban hakknda: "taat etme yemin edip duran aalk kimseye,

kouculuk eden, söz götürüp getirene, hayra engel olan, mütecaviz

günahkâra, kaba ve soysuz olana ..."
2
âyetleri nâzil oldu.

bn Merdûye’nin bildirdiine göre bn Abbâs: "taat etme yemin edip

duran aalk kimseye
*3 âyetini açklarken: "Yemin edip duran bu aalk

kii Esved b. Abdi Yaûs'tur" demitir.

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Âmir e-a’bî: "itaat etme yemin edip

duran aalk kimseye"4 âyetini açklarken: "Bu aalk kii Sakîf

kabilesinden Ahnes b. arîk adnda biriydi" demitir.

Abdurrezzâk ve bnuTMünzir'in bildirdiine göre Hasan(- Basri): "taat

etme yemin edip duran aalk kimseye
"5

âyetini açklarken: "Zayf biri

olduu için her ey için yemin edeni dinleme" demitir.’

’ AhkâfSur. 17
2
Kalem Sur. 10-13

3 Kalem Sur. 10

4 Kalem Sur. 10

5 Kalem Sur. 10
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Abd b. Humeyd ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Mücâhid: "taat etme

yemin edip duran aalk kimseye"2
âyetini açklarken: “Her eyde yemin

edip duran korkak ve ödlek olan kiiye itaat etme" demitir. "Kaba ve soysuz

olana
"3 âyetini açklarken de: “bn Abbâs'a göre bundan kast, kaba saba

hareketleri, asabi huyu olan, bir aileye sonradan katlan ve soy olarak

kendilerinden olmayan kiidir" demitir.

Abd b. Humeyd ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Katâde: "taat etme

yemin edip duran aalk kimseye"4
âyetini açklarken: "Aalk (=muhîn

)

olmas çokça kötülük yapmasndandr” demitir. "Kouculuk eden, söz

götürüp getirene
"5 âyetini açklarken: "nsanlarn etini yiyene” demitir.

"Hayra engel olan, mütecaviz günahkâra"
6
âyetini açklarken: "Herhangi bir

iyilikte bulunmayan, sözlerinde de, ilerinde de haddini aana" demitir.

"Kaba ve soysuz olana
"7

âyetini açklarken de öyle demitir: “Çirkin ve kötü

bir huya sahip olan kiidir. Bize bildirilene göre Hz. Peygamber Maliahu aleyhi

vesellem):
"
Kabalk ahlâkszlk, kötü komuluk ve akrabalarla balarn kesilmesi

yaylmadkça kyamet kopmaz" buyurmutur."

Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre Ebû Umâme: "Kaba ve soysuz olana
"8

âyetini açklarken: "Ahlaksz ve rezil kiidir" demitir.

Abdurrezzâk ve Abd b. Humeyd, Haan ile Ebu’l-Âliye'den aynsn bildirir.

9

Abd b. Humeyd ve bnu'l-Münzir, Ebu'l-Âliye'den bildirir: "jt"’0
ifadesi

salkl olan kii anlamndadr, "çj}"’
1

ifadesi ise günahkar anlamndadr. "

Baka bir lafz da: "ç^"12
ifadesi kafir anlamndadr" eklinde geçer.

1

Abdurrezzâk (2/308).
2

Kalem Sur. 10

3 Kalem Sur. 13

4 Kalem Sur. 10

5 Kalem Sur. 11

6
Kalem Sur. 12

7 Kalem Sur. 13
8
Kalem Sur. 13

9 Abdurrezzâk (2/308, sadece Hasan'dan).
10
Kalem Sur. 13

11

Kalem Sur. 13
,2

Kalem Sur. 13
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Abd b. Humeyd ve bn Asâkir, krime'den o da bn Abbâs'tan bildirir:

"ç-j)"
1

ifadesi soysuz olan, bakalar tarafndan sahiplenilen kiidir. aririn:

"Bakalar tarafndan sahiplenilen soysuz hindir

Paçalann derinin kenarlarna eklenmesi gihi dediini iitmez misin?”
2

bnu’l-Enbârînin el-Vakf ve'l-btidâ’da bildirdiine göre krime'ye j"3

ifadesi sorulunca: "Veledi zirad.r" dedi ve anlam konusunda bir airden

öyle bir beyit okudu:

"Zenîm biridir bahas kim belli deildir

Annesi fahie olan rezil bir soya sahiptir.”

Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre Mücâhid: U
^) dJ ii: jî£"4 âyetini

açklarken öyle demitin "Bu kii iri yar (=utull

)

bir adamd. Elinde fazlalk

olan bir et parças (zeneme

)

vard ve bu et parças onun bir sfat (zenîm)

olarak bilinirdi."

Abd b. Humeyd, ehr b. Haveb'den bildirir: "jü”5
ifadesi salkl, çokça

yiyip içen kii kii anlamndadr, "ç^" 6
ifadesi ise günahkar anlamndadr."

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre krime: dJa Üî jit”
7

âyetini

açklarken öyle demitir "Keçinin küpelerinden tannmas gibi kafir olan kii

de müminden öyle ayrlr. Keçinin küpeleri de gerdannda memeye benzer iki

uzantdr."

Abd b. Humeyd, Mücâhid'den bildirir. "Keçinin gerdan memesinin olup

olmamas nasl bilinebiliyorsa zenîm olan kii de böylesi bir özellikten tannp

bilinir."

1

Kalem Sur. 13
2 bn Asâkir (23/384).

3 Kalem Sur. 13

4 Kalem Sur. 13

5 Kalem Sur. 13
6
Kalem Sur. 13

7 Kalem Sur. 13
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Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Saîd b. el-Müseyyeb:
tl

^) dJa ai jit"'

âyetini açklarken: "Zenîm , baka bir soya sonradan katlan, kendilerinden

olmad halde onlardan saylan kiidir" demitir.

Abd b. Humeyd, ehr b. Haveb'den bildirir: bn Abbâs: "Alt kii Cennete

asla girmez. Bunlar ana babasna asi olan, alkolik olan, ca'sel olan, cevvâz

olan, kattât olan ve utul ve zenîm olan kiilerdir” dedi. Kendisine: "Ey bn

Abbâs! lk ikisini anladk da dier dördü ne oluyor?" diye sorduumda da

öyle dedi:
"
Ca’sel krc, kaba saba davranan kiidir. Cevvâz mal biriktirip cimri

davranan kiidir. Kattât gybet yaparak insanlarn etini yiyen kiidir. Utul ve

zenîm ise insanlar arasnda kouculuk yapan kiidir."

Ahmed, Abd b. Humeyd, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hatim, bn Merdûye ve bn

Asâkir, ehr b. Haveb'den bildirin Abdurrahman b. anm'n bana

bildirdiine göre Resûlullah MMu aleyhi vesellem): "Cevvâz, Ca'zarî ve utullun

zenîm olan kiiler Cennete giremez" buyurmutur. Müslümanlardan biri:

"Cevvâz, Ca'zarî ve utullun zenîm olmak nedir?" diye sorunca, Allah Resûlü

öyle buyurmutur: "Cevvâz mal biriktirip cimri davranandr. Derileri

kavurup soyan alevli Cehennem atei bu kiiyi kendine doru çaracaktr.

Ca'zarî ise kna, kaba saba olan kiidir. Yüce Allah bu konuda: «Allah'n

rahmeti sayesinde sen onlara kar yumuak davrandn. Eer kaba, kat

yürekli olsaydn, onlar senin etrafndan dalp giderlerdi ...»
2

buyurur.

Utullun zenîm'e gelince kat, sert, umursamaz, salkl, bolca yiyip içen,

istedii kadar yiyecek ve içecek bulan, insanlara zulmeden kiidir."3

bn Sa’d ve Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Amir(-i a'bi)'ye Zenîm

ifadesinin anlam sorulunca öyle dedi: "Kötülük kendisinin bir sfat olan ve

bununla tannan kiidir. Sakîf kabilesinden Ahnes b. arîk adnda birisidir."

bn Ebî eybe ve bnu'l-Enbârî el-Vakf ve'l-btidâ’öa bildirdiine göre bn

Abbâs: “Zenîm, bakalar tarafndan sahiplenilen, soysuz, kendi soyundan

baka bir soya katlan rezil kiidir" demi ve:

Bahalan tarafndan sahiplenilen soysu2 biridir

1

Kalem Sur. 13
1
Âl-i mrân Sur. 159

3 Ahmed 29/516, 517 (17991, 17993, muhtasar olarak) ve bn Asâkir (35/313).

Müsned’in muhakkikleri: "Sahih liayrihi" demilerdir.
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Paçalarn derinin kenarlarna eklenmesi gibi" eklinde bir beyit

okumutur.

1

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Süddî: "taat etme yemin edip duran

aalk kimseye
"2

âyetini açklarken: “Ahnes b. arîk hakknda nazil oldu”

demitir.

Abdurrezzâk ve bnu'l-Münzir, Kelbî*den aynsn bildirir .

3

bn Cerîr ve bn Merdûye, bn Abbâs'tan bildirir: "taat etme yemin edip

duran aalk kimseye, kouculuk eden, söz götürüp getirene, hayra

engel olan, mütecaviz günahkâra ..."

4

âyetleri Hz. Peygamber'e MaiMm nMi

vesdiem) nâzil olduu zaman bunun kim olduunu bilmiyorduk. Ancak: '* âii jü

p) •&>"* âyeti de nâzil olunca bu kiinin kim olduunu anladk. Zira onun da

keçinin gerdan küpesi gibi boaznda sarkan bir et parças (=zeneme) vard .”

6

Tayâlisî, Ahmed, Buhâri, Müslim, Tirmizî, Nesâî, bn Mâce ve ibn Merdûye,

Hârise b. Vehb'den bildirir: Resûlullahin (uflaPdb dryhi KnM öyle buyurduunu

iittim: “Sîzlere Cennet ahalisinin kim olduklarn söyleyeyim mi? Bunlar zayf

olan ve zayf görülen
,
yemin edecek olsa Yüce Allah tarafndan bu yemini

doru çkarlan kiilerdir. Peki, Cehennem ahalisinin kimler olduunu

söyleyeyim mi? Bunlar da kaba, kna, mal biriktirip cimri davranan ve

böbürlenen kimselerdir
.'n

Abdurrezzâk, bn Cerîr ve bnu'l-Münziriin Zeyd b. Eslem'den bildirdiine

göre Resûlullah (taiiaiiahu aleyhi «sellem) öyle buyurmutur: “Sema, Yüce Allah

tarafndan kendisine salkl bir beden, huzur içinde bir kalp, yeteri kadar mal

ihsan ettii halde insanlara kar zalim olan bir kula alar. (Ayette geçtm)

utullun zenîm de ite böyle bir kiidir.
"8

1 bn Ebî eybe (8/529, 10/475, 476).
2
Kalem Sur. 10

3 Abdurrezzâk (2/308).

4 Kalem Sur. 10-12

5 Kalem Sur. 13
6 bn Cerîr (23/166).

7
Tayâlisî (1334), Ahmed 31/27, 29, 30 (18728, 18730, 18732), Buhâri (4918, 6071, 6657),

Müslim (2853), Tinnizî (2605), Nesâî, S. el-Kübrâ (11615) ve bn Mâce (4116).
6
Abdurrezzâk (2/308) ve bn Cerîr (23/163).
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bn Ebî Hâtim, Muâviye'nin azatls Kâsm ile Mûsa b. Ukbe'den bildirir:

Resûlullah'a failellahu aleyh vneiiem) utullun zenîm olan kiinin kim olduunu

sorulunca: "Kaba ve rezil olan kiidir

"

buyurdu.

Ebu'-eyh, bn Merdûye ve Deylemî, Ebu'd-Derdâ'dan bildirir: “ jJû ji-

âyeti konusunda Resûlullah (oMhhu aleyhi nnUm) öyle buyurdu: "Utull olan

kii umursamaz, huysuz, yiyecek ve içecek konusunda obur, mal biriktirip iyilik

yapmaktan uzak duran kiidir."

Ahmed, Hâkim ve bn Merdûye'nin bildirdiine göre Abdullah b. Amr.

"Hayra engel olan, mütecaviz günahkâra, kaba ve soysuz olana" 2
âyetlerini

okudu ve öyle dedi: Resûlullah'n (saiiaiiahu aleyh vesefcm) öyle buyurduunu iittim:

"Cehennem ahalisi kaba saba, krc, böbürlenen, malk biriktirip cimri davranan

kiilerden olumaktadr. Cennet ahalisi de zayf görülen ve çaresizlerden

olumaktadr."3

bn Merdûye, Hârise b. Vehb'den bildirir: Resûlullah'n (laiiaUahu aiayhi vaiiem)

öyle buyurduunu iittim: "Sizlere Cennet ahalisinin kim olduklarn

söyleyeyim mi? Bunlar zayfolan ve zayfgörülen, (buna karlk) yemin edecek

olsa Yüce Allah tarafndan bu yemini doru çkarlan kiilerdir. Peki,

Cehennem ahalisinin kimler olduunu söyleyeyim mi? Bunlar da kaba, kna,

mal biriktirip cimri davranan ve böbürlenen kimselerdir."

Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu’l-Münzir ve bn Ebî Hâtim, bn Abbâs’tan

bildirir.
,(
Utull soysuz olan, bakalan tarafndan sahiplenilen kiidir. Zenîm ise

kötülükle tannan ve kendilerinden üphe duyulan kiilerdir.”
4

Firyâbî, Abd b. Humeyd, bnu'l-Münzir, Harâitî Mesâviu'l-Ahlâk’ta ve

Beyhakfnin bildirdiine göre bn Abbâs: djj> 1» ji*”5
âyetini açklarken:

“Keçinin gerdan küpesiyle (zeneme) bilinmesi gibi kötülüüyle tannp bilinen

kiidir” demitir.
6

ibn Ebî Hâtim, bn Abbâs'tan bildirin Zenîm, bir topluluun yanndan

geçerken onun hakknda: “Ne kötü adamdr” denilen kiidir.

1

Kalem Sur. 13
2

Kalem Sur. 12, 13

33 Ahmed 11/145 (6580) ve Hâkim (2/499, "sahüt").

4 bn Cerîr (23/166, 167).

5 Kalem Sur. 13
6
Harâiti (229) ve Hâkim (2/499, 'sahih").
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Buhâri, Nesâî, bn Ebî Hatim, bn Merdûye ve Ebû Nuaym'n bildirdiine

göre bn Abbâs: dJ} ji*"
1

âyetini açklarken öyle demitin “Bu kii

Kurey’ten bir adamd. Keçinin gerdan küpesi gibi boaznda bir et parças

vard ve bununla tannrd ." 2

bn Cerîr ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre bn Abbâs bu âyetleri

açklarken öyle demitin “Bu kiinin âyetlerde özellikleri anlatld, ancak kim

olduu bilinemedi. En sonunda Zenîm denilince anlald. Zira bu kiinin

boynunda keçinin gerdan küpesini andran bir et parças vard ve bununla

biliniyordu ."

3

bn Cerîrîin bildirdiine göre bn Abbâs: “Zenîm, bakalannn soyuna

katlan soysuz kiidir" demitir/

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs: “Zenîm, bakalan tarafndan

sahiplenilen soysuz, ahlâksz ve rezil kiidir" demitir.

bn Cerîr, bnu’l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs:

“Zenîm, zalim kiidir" demitir .

5

Tastî'nin Mesâil ’de bildirdiine göre Nâfi' b. el-Ezrak, bn Abbâs'a:

ifadesinin anlamn sorunca, bn Abbâs: “Zinadan olma soysuz kii

anlamndadr" dedi. Nâfi’: “Arapiar öylesi bir ifadeyi bilir mi ki?" diye sorunca

da bn Abbâs u karl verdi: “Evet, bilirler. airin:

"Bakalan tarafndan sahiplenilen soysuz hindir

Paçalann derinin kenarlanna eklenmesi gibi dediini iitmez misin?" 7

Abdurrezzâk ve Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Ali b. Ebî Tâlib:

“Zenîm, rezil ve kafir olan kiidir" demitir.

8

1

Kalem Sur. 13
2
Buhâri (491 7). Nesâî, S. el-Kübrâ (11616) ve Fethu’l-BârTde (7/663) geçtii üzere Ebû

Nuaym, el-Müstehrac.

3 bn Cerîr (23/165, 166).

A bn Cerîr (23/165).

5 bn Cerîr (23/167) ve el-tkân'da (2/48) geçtii üzere bn Ebî Hatim.
6
Kalem Sur. 13

7
el-tkân'da (2/81) geçtii üzere Tast.

8
Abdurrezzâk (2/309).
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bn Cerîr, bn Ebî Hâtim ve bn Merdûye'nin bildirdiine göre bn Abbâs:

" ifadesini: "Yalanc" eklinde açklamtr, "jlü."

1

ifadesini: "Gybetçi"

eklinde açklamtr, "jli."
3
ifadesini: "Acmasz, katil" eklinde açklamtr.

V5”
4
ifadesini: "Bakalarnn soyuna katlan, soysuz" eklinde açklamtr.

'Taknda biz onun burnunu damgalayacaz"5
âyetini açklarken de: "Bu

kii Bedir savana katlm ve klçla burnu kesilerek damgalanmtr"

demitir.
6

Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre

Katâde: "Yaknda biz onun burnunu damgalayacaz"

7

âyetini açklarken:

"Burnuna devaml olarak tayaca bir iaret konulacaktr” demitir.
3

Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre Katâde: "Yaknda biz onun burnunu

damgalayacaz"9 âyetini açklarken: "Ona öyle bir iaret koyacaz ki bunu

hep üzerinde tayacaktr" demitir.

Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre Âsim, "Mal ve oullar sahibi olmu

diye
"10

âyetini "Mal ve oullan var diye mi?" anlamna gelecek ekilde: " jll

JL 13 jlS" lafzyla okurdu."

bn Ebî Hâtim, Taberânî, bn Merdûye ve uabu'l-îman ’da Beyhakî'nin

Abdullah b. Amridan bildirdiine göre Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi «ssiiem) öyle

buyurmutur. "Kii bakalar hakknda konuan, onlarla alay eden, lakap takan

1

Kalem Sur. 10
1

Kalem Sur. 10

3 Kalem Sur. 13

4 Kalem Sur. 13

5 Kalem Sur. 16
6 bn Cerîr (23/158, 159, 161, 164, 170).

7 Kalem Sur. 16
8
Abdurrezzâk (2/309).

9 Kalem Sur. 16
10
Kalem Sur. 14

" Âsm'dan Ebû Bekr, bn Âmir, Hamza, Ebû Cafer ve Yâkub da bu ekilde

okumulardr. Âsm'dan Hafs, Nâfi', bn Kesîr, Ebû Amr, Kisâî ve Halef ise " ju jl

t#" lafzyla okumulardr. (
en-Ner, 1/285).
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biri olarak öldüü zaman kyamet gününde Yüce Allah her iki yanann

üzerine kendisiyle tannaca bir iaret koyacaktr."
1

1*4pj 1
p-it ij oü liji; us- püjL Sj

dipti * O^ÎÜ ,Uj ilp p çili. Lji*- Jliî * 0jÜLw

ps 01 Jlp iijipi ot * 1jiEî *

p L^jb^Jü V ot 0 pj IjâiU'.û *
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^
*
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|
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"Biz, vaktiyle bahçe sahiplerine bela verdiimiz gibi, onlara

da bela verdik. Hani onlar sabah olurken onu
devireceklerine yemin etmilerdi. (Bunu tasarlarken)

istisna da yapmyorlard. ("naailah" demiyorlard.) Nihayet

onlar uykuda iken Rabbinden bir afet (ate) bahçeyi sard.

Böylece bahçe, (anz) yaklm topraa döndü. Derken,

sabahleyin birbirlerine, «Haydi, eer ürününüzü

1

bn Kesîr, Tefsir"de (8/221) geçtii üzere bn Ebî Hatim, Taberânî (8801) ve Beyhakî

(6744). Heysemî, Mecmau z-Zevâd de (7/213) der ki: "snadnda Abdulmelik b. ^uayb

tarafndan güvenilir bulunan ancak bakalan tarafndan zayf görülen Abdullah b. Salih

vardr."
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devirecekseniz erkenden gidin» diye seslendiler. Bunun
üzerine, «Sakn, bugün orada hiçbir yoksul yannza

sokulmasn» diye fsldanarak yola koyuldular. (Yoksullara

yardm etmee) güçleri yettii halde (böyle söyleyerek)

erkenden yola çktlar. Fakat bahçeyi o halde gördüklerinde,

«Biz mutlaka yolumuzuarm olmalyz!» dediler.

(Gerçei anlaynca da), «Hayr, meer biz mahrum
braklmz!» dediler. Onlann en akl- selim sahibi olan,

«Ben size 'Rabbinizi tespih etseydiniz ya! dememi
miydim?» dedi. Onlar, «Rabbimizi tebih ederiz (yüceltiriz).

üphesiz biz zalim kimseler imiiz» dediler. Bunun üzerine

birbirlerini knamaya baladlar. öyle dediler: «Yazklar

olsun bize! Gerçekten biz azgn kiilermiiz! Umulur ki,

Rabbimiz bize bunun yerine daha iyisini verir. Çünkü biz

artk Rabbimizi arzulayanlarz.» te böyledir azap! Ahiret

azab ise elbette daha büyüktür; ah bir bilselerdi! üphesiz
Allah a kar gelmekten saknanlar için Rableri katnda

Naîm cennetleri vardr. Sor onlara: «Onlarn hangisi buna
kefildir?»" (Kalcm Sur. 17-40)

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Katâde: "Biz, vaktiyle bahçe

sahiplerine bela verdiimiz gibi, onlara da bela verdik ..."
1

âyetini açklarken

öyle demitir: “Yüce Allah bu bahçe sahiplerinin hikayesini anlatm ve

balarna gelenleri açklamtr.”

bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hatim, bn Cüreyc’den bildirir: Bedir sava

srasnda Ebû Cehil Müslümanlar kastederek: “Onlar yakalayn ve iplerle

balayn, ancak içlerinden kimseyi öldürmeyin!” dedi. Bunun üzerine: "Biz,

vaktiyle bahçe sahiplerine bela verdiimiz gibi, onlara da bela verdik. Hani

onlar sabah olurken onu devireceklerine yemin etmilerdi"2
âyeti nâzil

oldu. Bahçe sahipleri de bahçelerindeki ürünleri toplamaya güçlerinin

yeteceini zannediyorlard ancak bunu yapamadlar. Siz de bu niyetinizi

gerçekletiremeyeceksiniz mesaj verildi.

1

Kalem Sur. 17
1

Kalem Sur. 17
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bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs: "Biz, vaktiyle bahçe

sahiplerine bela verdiimiz gibi, onlara da bela verdik..."

1

âyetini

açklarken: "Bunlar Ehl-i Kitab'dan olan kimselerdi" demitir.

bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre bn Abbâs: "Biz,

vaktiyle bahçe sahiplerine bela verdiimiz gibi, onlara da bela verdik ..."
1

âyetini açklarken öyle demitin "Bunlar Habeli insanlard. Babalannn bir

bahçesi vard ve ölene dek bu bahçeden yoksullara datrd. Ancak babalan

ölünce çocuklar: "Babam bahçeden yoksullara datarak düüncesizlik

etmi" demeye baladlar. Hasat zaman ürünü sabah vakti toplayacaklarna

ve bu ürünlerden yoksullara hiçbir ey vermeyeceklerine dair yemin ettiler.

Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd ve bnu'l-Münzir, Katâde’den bildirir: Bu

bahçe srail oullanndan yal bir adamnd. Bahçeden çkan üründen bir yllk

azn kaldrr, gerisini de datrd. Hayattayken çocuklar onun bu ekilde

ürünü datmasna engel olmaya çalrlard. Babalan ölünce bir sabah vakti

bahçeye geldiler ve: "Bugünden sonra bu bahçeye tek bir yoksul dahi

girmeyecek!" dediler. Yüce Allah bu konuda kararllklann: "Amaçlarna

ulamaya güçleri yetiyormu gibi erkenden gittiler
"3 âyetiyle ifade

etmitir.

4

Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Saîd b.

Cübeyr: "Biz, vaktiyle bahçe sahiplerine bela verdiimiz gibi, onlara da bela

verdik..."5 âyetini açklarken öyle demitin "Yemen’de adna Daravân

denilen bir bahçeydi. San'â ile arasnda alt millik bir mesafe vardr."

6

Abd b. Humeyd ve bnu'l-Münzir’in bildirdiine göre Ebû Mâlik:
"

buyruunu: "Sabahtan gideceklerine" eklinde açklamtr.

Abd b. Humeyd ve bnu'l-Münzir’in bildirdiine göre Ebû Sâlih: "Onlar

istisna da etmiyorlard
" 1

âyetini açklarken öyle demitin "stisnâda

bulunmamalan «Sübhanallah» dememeleridir."

1

Kalem Sur. 17
2

Kalem Sur. 17

3 Kalem Sur. 25
4 Abdurrezzâk (2/309).

5 Kalem Sur. 1

7

6
Abdurrezzâk (2/309).

7 Kalem Sur. 17
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bn Cerîr’in bildirdiine göre bn Abbâs: "Nihayet onlar uykuda iken

Rabbinden bir afet bahçeyi sard" 1
âyetini açklarken: "Bu afet Yüce Allah'n

emri ile bahçeyi sarmt" demitir.

5

bnu’l-Münzir'in bildirdiine göre bn Cüreyc: "Nihayet onlar uykuda iken

Rabbinden bir afet bahçeyi sard "4
âyetini açklarken: "Bu afet ateten bir

cezayd. Bahçenin vadisinden çkp tüm bahçeyi sarmt" dedi.

Abd b. Humeyd ve bnu’l-Münzir'in bildirdiine göre Katâde: "Nihayet

onlar uykuda iken Rabbinden bir afet bahçeyi sard"5 âyetini açklarken:

“Gece vakti bahçe hakknda Allah'n emri geldi” demitir. "Sonunda

devirilmie dönüverdi "6
âyetini açklarken de: “Gece vuran afetle sabah

vakti sanki bahçenin tüm ürünleri toplanm gibi oldu" demitir.

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre krime: âyetini

açklarken: "Gecenin karanl gibi simsiyah kesiliverdi" demitir.

Abd b. Humeyd, Matar b. Meymûn’dan aynsn bildirir.

Abd b. Humeyd, bn Ebî Hâtim ve bn Merdûye, bn Mes'ûd’dan bildirir:

Resûlullah (saiieiiahu aleyhi vesellem):
"
Günahlardan uzak durun! Zira kul bir günah iler

de bundan dolay ilimden bir ksmn unutur. Kul bir günah iler de bundan

dolay gece kyamndan mahrum edilir. Kul bir günah iler de bundan dolay

kendisine hazrlanm olan bir nzktan mahrum kalr” buyurdu. Sonra:

"Nihayet onlar uykuda iken Rabbinden bir afet bahçeyi sard. Sonunda

devirilmie dönüverdi "8
âyetlerini okudu ve:

"
Onlar da iledikleri günahtan

dolay bahçelerinin ürününden mahrum brakldlar" buyurdu .

9

'

Kalem Sur. 18
1

Kalem Sur. 19

3 bn Cerir {10/381, 23/173).

4 Kalem Sur. 19

5 Kalem Sur. 19
6
Kalem Sur. 20

7 Kalem Sur. 20
8
Kalem Sur. 19, 20

9 bn Kesir, Tefsir'de (8/222) geçtii üzere bn Ebî Hâtim.
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Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in

bildirdiine göre bn Abbâs: fc”
1

âyetini açklarken: "Gecenin

karanl gibi simsiyah kesiliverdi” demitir.

Tastî'nin MesâiVde bildirdiine göre Nâfi’ b. el-Ezrak, bn Abbâs'a:

"^^kl”2
ifadesinin anlamn sorunca, ibn Abbâs: "Gitmi, yok olmu

anlamndadr” dedi. Nâfi': "Araplar öylesi bir ifadeyi bilir mi ki?” diye sorunca

da bn Abbâs u karl verdi: "Evet, bilirler. airin:

"Bir sabah erkenden yanma vardmda oturuyordu

Ancak kalkp gitmek için de hazrlanmt" dediini iitmez misin?”3

Abd b. Humeyd, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre

Mücâhid: "Ürünlerinizi devirecekseniz erken çkn"4
âyetini açklarken: "Bu

bahçe üzüm bahçesiydi” demitir.

Ibnu’l-Münzir'in bildirdiine göre bn Abbâs: "Fsldaarak yola

koyuldular
"5 âyetini açklarken: "Aralarnda kimselerin duymayaca ekilde

ksk bir sesle konumaya baladlar” demitir.

Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre Katâde: "Fsldaarak yola

koyuldular
"6

âyetini açklarken: "Bahçeye hiçbir yoksulu sokmayacaklarn

aralarnda fsldaarak konuuyorlard” demitir. "Amaçlarna ulamaya

güçleri yetiyormu gibi erkenden gittiler
"7

âyetini açklarken: "Kendilerince

bahçenin ürünlerini toplamaya güçlerinin olduunu düünerek yola

dütüler” demitir.

bn Cerîr ve bnu'l-Münzir’in bildirdiine göre bn Abbâs: "Amaçlarna

ulamaya güçleri yetiyormu gibi erkenden gittiler
"8

âyetini açklarken:

1

Kalem Sur. 20
2

Kalem Sur. 20
3
Mesâilu Nâfi' b. el-Ezrak (16).

4 Kalem Sur. 22

5 Kalem Sur. 23
6
Kalem Sur. 23

7 Kalem Sur. 25
8
Kalem Sur. 25
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“Yoksullan bahçeden alkoymaya ve ürünü toplamaya güçlerinin yettiini

düünerek erkenden bahçeye gittiler” demitir.
1

Saîd b. Mansûr ve Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Mücâhid:

"Amaçlarna ulamaya güçleri yetiyormu gibi erkenden gittiler
"2

âyetini

açklarken öyle demitir. “Yoksullan bahçenin ürünlerinden alkoymaya

güçlerinin yetebileceini düündüler. Bu konuda ortak bir karara varp

erkenden bu ie koyuldular.”

Abd b. Humeyd ve bnu’l-Münzir'in bildirdiine göre krime: Ji”3

ifadesini: “Öfke içinde” eklinde açklamtr.

Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre Hasan(- Basrî): "Amaçlarna

ulamaya güçleri yetiyormu gibi erkenden gittiler
"4

âyetini açklarken: "Bu

amaç fakirleri bahçenin ürününden mahrum etmektir” demitir.

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Âmir: "Amaçlarna ulamaya güçleri

yetiyormu gibi erkenden gittiler
"5 âyetini açklarken: “Yoksullar ondan

uzaklatrmaya güçlerinin yetebileceini düünerek ve bunun azmi içinde

erkenden bahçeye gittiler” demitir.

bnu'l-Münzir ve ibn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre bn Abbâs: "Fakat

bahçeyi gördüklerinde «Mutlaka yolumuzu arm olmalyz» dediler
"6

âyetini açklarken öyle demitir “Bahçelerinin yerini anp farkl bir

bahçeye geldiklerini düündüler.”

Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd ve bnu’l-Münzir'in bildirdiine göre

Katâde: "Fakat bahçeyi gördüklerinde «Mutlaka yolumuzu arm
olmalyz» dediler

"7
âyetini açklarken: “Yolumuzu arm olmalyz, zira

bizim bahçemiz bu deildir, demeye baladlar" demitir. "Yok, dorusu biz

mahrum braklmz!"8 âyetini açklarken: "Hayr, biz binlerini ondan

mahrum braknca biz de ondan mahrum edildik, dediler” demitir.

1 bn Cerîr (23/176).

2
Kalem Sur. 25

3 Kalem Sur. 25
4 Kalem Sur. 25

5 Kalem Sur. 25
6
Kalem Sur. 26

7 Kalem Sur. 26
8
Kalem Sur. 27
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"Ortancalar «Ben size demedim mi? Tebih etmeli deil miydiniz?» dedi"
1

âyetini açklarken: “Ortancalarndan kast, içlerinden en adil, en asil ve sözü

en fazla dinlenilir olandr" demitir.
2

bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre bn Cüreyc: "Yok, dorusu biz mahrum

braklmz!" 3
âyetini açklarken öyle demitin aretlerden yola çkarak söz

konusu bahçenin kendi bahçeleri olduunu örendiklerinde yolu

armadklarn, yanl yere gelmediklerini anladlar ve: 'Tok, dorusu biz

mahrum braklmz!"4
dediler.

bnu'l-Münzir, Ma’meriden bildirir: Katâde’ye: “Bahçe sahipleri Cennet

ahalisinden mi, yoksa Cehennem ahalisinden midir?” diye sorduumda: “Beni

zor bir iin altna koydun” dedi.

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Mücâhid: "Ortancalar «Ben size

demedim mi? Tebih etmeli deil miydiniz?» dedi"

5

âyetini açklarken:

“Ortancalanndan kast, en mutedil olandr” demitir.

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre krime: "Ortancalar «Ben size

demedim mi? Tebih etmeli deil miydiniz?» dedi
-6

âyetini açklarken:

"Ortancalarndan kast, içlerinden mutedil olandr. Kuriân'da bulunan Evsat

ifadelerinin tümü de bu anlamdadr” demitir.

bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre bn Abbâs:

"Ortancalar «Ben size demedim mi? Tebih etmeli deil miydiniz?» dedi"

7

âyetini açklarken: "Ortancalanndan kast, en mutedil olandr” demitir/

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Süddî: "Ortancalar «Ben size demedim

mi? Tebih etmeli deil miydiniz7» dedi"9 âyetini açklarken: “O zamanlar

bir konuda istisnâda bulunmay tebih ile ifade ederlerdi” demitir.

1

Kalem Sur. 28
2
Abdurrezzâk (2/309, 310).

3 Kalem Sur. 27
4 Kalem Sur. 27
5 Kalem Sur. 28
6
Kalem Sur. 28

7 Kalem Sur. 28
8
el-tkân'da (2/48) geçtii üzere bn Ebî Hatim.

9 Kalem Sur. 28
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bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre bn Cüreyc: "Ortancalar «Ben size

demedim mi? Tebih etmeli deil miydiniz?» dedi"' âyetini açklarken öyle

demitir: “Tebihten kast, istisnada bulunmadr. Sabah erkenden ürünü

toplayacaklarna dair yemin ettiklerinde herhangi bir istisnada

bulunmamlard. Tebihten kast da bizim ‘naallah' dememiz gibi bir

istisnada bulunmalardr.

“

Abd b. Humeyd ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Katâde: "te azap

böyledir; ama âhiret azab daha büyüktür; keke bilseler!" 2
âyetini

açklarken: “Dünyada verilen ceza ite böyledir, ancak âhirette verilecek ceza

daha büyük ve ar olacaktr" demitir. “Sor onlara: Onlarn hangisi buna

kefildir?"

3

âyetini açklarken de: “Önceki hususlann doruluu konusunda

kim garanti verebilir?" demitir.

bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre bn Cüreyc: ifadesini:

“Okuyorsunuz” eklinde açklamtr. “lidî. jJJ p!”
5
ifadesini de: “Bizden

aldnz sözler mi var?" eklinde açklamtr.

"O gün baldrdan açlr ve secdeye davet edilirler; fakat güç
getiremezler/' (k*1em Sur. 42)

Buhârî, bnu'l-Münzir ve bn Merdûye, Ebû Saîd'den bildirin Hz.

Peygamber'in (saiialiahu aleyhi veselBin) öyle buyurduunu iittim: "Yüce Allah

baldrm açt zaman mümin olan erkek ve kadnlarn tümü secdeye kapanr.

Geriye dünyada iken gösteri ve nam için namaz klanlar kalr ki onlar da

secdeye gitmek isterler, ancak srtlan tek parçaym gibi bükülmez/’
6

1

Kalem Sur. 28
2
Kalem Sur. 33

3 Kalem Sur. 40
4 Kalem Sur. 37
5 Kalem Sur. 39
6
Buhârî (4919).
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bn Mende er-Reddu Ala'l-Cehmiyye’de Ebû Hureyre'den bildirin "O gün

baldrdan açlr..."
1

âyeti konusunda Resûlullah (uiiaiiahu steyti veseiiem): "Yüce Allah

o günde baldrm açar" buyurmutur.

1

Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd, bnu'l-Münzir ve bn Mende'nin bildirdiine

göre bn Mes'ûd bu âyeti: 0* < fj
M3 lafzyla okumu ve: "O günü

Yüce Alllah baldnn açar” eklinde açklamtr/

Ebû Ya'lâ, bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Merdûye, Beyhakî el-Esmâ te's-

Sfat’ta ve bn Asâkir, Ebû Mûsa'dan bildirir: Resûlullah (saNdiahu »leyhi nnM: "O

gün baldrdan açlr ..."5 âyetini açklarken: "Yüce Allah o gün büyük bir

nurun üzerini açar ve tüm insanlar ona secdeye kapanr" buyurmutur.

6

Firyâbî, Saîd b. Mansûr, bn Mende ve Beyhakî'nin bildirdiine göre

brâhim en-Nehaî, "O gün baldrdan açlr ..." 7
âyetini açklarken öyle

demitir: Bu konuda bn Abbâs: "Burada baldrdan kast büyük bir iin üzerini

açmas, onu aça çkarmasdr” dedi. bn Mes'ûd ise: "Yüce Allah baldrnn

üzerini açnca tüm müminler secdeye gider. Kafirin srt ise sertleip tek bir

kemik parças haline gelir, secde edemez” dedi."

Abd b. Humeyd, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim, Hâkim ve Beyhakî el-Esmâ

ve's-Sifât’ta krime vastasyla bildirir: bn Abbâs'a, "$L. ^” 9 âyeti

sorulunca öyle dedi: "Kuriân'da anlamn bilmediiniz bir ifade ile

karlatnz zaman anlamn iirde arayn. Zira iirler Araplann divandr. Bu

ifade hakknda airin:

"Tahammül edin dizginler hzlca komasna

Sahiplerindir kafa kesmeme yol veren

1

Kalem Sur. 42
2 bn Mende (8).

3 bn Abbâs ve Abdullah b. Ebî Able de bu ekilde okumulardr, bak: Bahru'l-Muhît

(8/316).

4 Abdurrezzâk (2/310) ve bn Mende (3).

5 Kalem Sur. 42
6
Ebû Ya'lâ (7283), bn Cerîr (23/195), Beyhakî (752, "zayf") ve bn Asâkir (52/333).

Beyhakî: "Ravh b. Cunâde bunda tek kalmtr. amldr ve mutabâaü olmayan müker
hadisler rivayet eder" demitir. Ebû Ya'lâ'nr muhakkiki de: "snad zayftr" demitir.

7 Kalem Sur. 42
8 bn Mende (4) ve Beyhakî (750).

9 Kalem Sur. 42



Âyet: 42 589

Ve skntlar üzerine ite sava da koptu
"
dediini iitmez misiniz? Sâk ar

skntlann olduu bir gündür."

1

Tastî'nin Mesâil’öe bildirdiine göre Nâfi’ b. el-Ezrak, bn Abbâs'a: " ^
,3U âyetinin anlamn» sorunca, bn Abbâs: "Âhiretin iddeti ile

skntlannn üzeri açlr, anlamndadr"' dedi. Nâfi': "Araplar öylesi bir ifadeyi

bilir mi ki?" diye sorunca da bn Abbâs u karl verdi: "Evet, bilirler. airin:

"Ve stknttlar üzerine sava da koptu
"
dediini iitmez misin?"3

bn Ebî Hâtim ve Beyhakî'nin el-Esmâ ve's-Sifât*ta bildirdiine göre bn

Abbâs: "O gün baldrdan açlr..."
4

âyetini açklarken öyle demitir:

"Baldnn açlmasndan kast, kyamet gününün o korkunç ve dehetli

hallerinin ortaya çkanlmasdr."5

bn Mende'nin bildirdiine göre bn Abbâs: "O gün baldrdan açlr..."
6

âyetini açklarken: "Baldrn açlmasndan kast, kyamet gününün dehetinin

üzerinin açlmasdr" demitir.7

Firyâbî, Abd b. Humeyd, bnu’l-Münzir ve bn Mende’nin bildirdiine göre

Mücâihd: "O gün baldrdan açlr..."
8

âyetini açklarken öyle demitin

Baldrlarn açlmasndan kast, kyamet gününün o dehetli hallerinin ortaya

çkanlmasdr. bn Abbâs da bu konuda: "Kyametin en dehetli günü bu

gündür" derdi.
9

Beyhakî'nin el-Esmâ ve's-Sifât’ta bildirdiine göre bn Abbâs, "O gün

baldrdan açlr..."
10

âyetini okumu ve: "Baldnn açlmasndan kast, kyamet

günü ve annn dehetinin aça çkmasdr" demitir.
11

1

Hâkim (2/499, 500) ve Beyhakî (746). el-Esmâ ve's-Sifât'm muhakkiki: "snad

zayftr" demitir.
2
Kalem Sur. 42

3
el-tkân’da (2/90) geçtii üzere Tastî.

4 Kalem Sur. 42
s
el-ltkârt'da (2/49) geçtii üzere bn Ebî Hâtim ve Beyhakî (747).

6
Kalem Sur. 42

7 bn Mende (5).

8
Kalem Sur. 42

9 bn Mende (6).

10
Kalem Sur. 42

11

Beyhakî (748). Bk. er-Reddu Ala'l-Cehmiyye (sh. 39).
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Beyhakl'nin bildirdiine göre bn Abbâs: "O gün baldrdan açlr ..."

1

âyetini açklarken öyle demitir: "Baldrn açlmas âhiret saatinin gelmesi ve

amellerin ortaya serilmesidir."
1

Saîd b. Mansûr, Abd b. Humeyd ve bn Mende, Amr b. Dînâr vastasyla

bildirir: bn Abbâs bu âyeti: aifö” lafzyla okurdu. Ebû Hâtim es-Sicistânî:

"Yani âhiret baldnn açar ve daha önce insanlara görünmeyen yönleri aça
çkar" demitir .

3

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Âsim, "O gün baldrdan açlr ..."4

âyetini “JLLfc" lafzyla okumutur.

5

Abd b. Humeyd, bnu’l-Münzir ve Beyhakî'nin el-Esmâ ve's-Sifâfta

bildirdiine göre krime’ye: "O gün baldrdan açlr ..."
6
âyeti sorulunca öyle

dedi: Araplar sava kzt ve skntlar artt zaman durumun vehametini

açklamak için: "Sava baldrn açt” derlerdi. Yüce Allah o günün dehetini

Araplarn da bildii bir deyimle dile getirmitir.

7

Abd b. Humeyd ve bnu'l-Münzir’in bildirdiine göre krime: " ji. Jifc ££

JUL
"8

âyetini açklarken öyle demitir: "Bunlar Yüce Allah'n önündeki

perdelerdir. Kyamet gününde bu perdeler müminler için açlr."

Abd b. Humeyd ve bnu'l-MünzirMn bildirdiine göre Saîd b. Cübeyrie "

jul j* Ji£"9 âyeti sorulunca an bir ekilde kzd ve: "Bazlan bunun Yüce

Allah’n baldnn açaca anlamna geldiini söylüyor. Oysa bunun anlam o

günün dehetinin üzerinin açlmas, onun gösterilmesidir" dedi.

bnu'l-Münziriin bildirdiine göre bn Abbâs: "...Secdeye davet edilirler;

fakat güç getiremezler
"10

âyetini açklarken öyle demitir: Bunlar kafirlerdir.

Dünyada güven içindeyken Allah'a itaate davet edilirlerdi. Ancak böylesi bir

1

Kalem Sur. 42
2
Beyhakî (749).

3 bn Mende (sh. 39). bak: Ferrâ, Meâni’l-Kur'ân (3/177) ve bn Cerîr (23/1%).

4 Kalem Sur. 42
5 Çounluun kraati bu ekildedir, bak: Bahru'l-Muhît (8/316).
6
Kalem Sur. 42

7 Beyhakî (751).
8
Kalem Sur. 42

9 Kalem Sur. 42
10
Kalem Sur. 42
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günde korku içindeyken bu davet kendilerine yaplr. Daha sonra Yüce Allah

hem dünya, hem de âhirette müriklerin itaate yaplan davete karlk

vermemelerinin sebeplerini de açklar. "...Onlar iitemezler ve

göremezlerdi"
1

buyurarak dünyada iken itaata yaplan davete karlk

vermemelerinin sebebini ifade der. Âhiret te bunu yapamamalarnn sebebi

konusunda da: "...Secdeye davet edilirler; fakat güç getiremezler. Gözleri

horluktanaa dümü bir halde kendilerini zillet bürür..."
2
buyurur.

bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Mücâhid bu âyeti açklarken öyle

demitir: “Bize bildirilene göre o günde her iki mümin arasnda bir münafk

bulunur. Müminler secde ederken münafn srt sertleir ve secdeye

gidemez. Müminlerin bu ekilde secde etmeleri karsnda da münafklann

üzüntüleri ve pimanlklar daha da artar.”

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Mücâhid: "O gün baldrdan açlr ..." 3

âyetini açklarken: “Baldnn açlmasndan kast, büyük bir belann üzerinin

açlmasdr” demitir.

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre brâhim en-Nehaî: "O gün baldrdan

açlr ..."4
âyetini açklarken: “Baldnn açlmasndan kast, büyük ve ar olan

bir durumun üzerinin açlmasdr” demitir.

Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre Rabî’ b. Enes: "O gün baldrdan

açlr ..."5 âyetini açklarken öyle demitin “Baldnn açlmasndan kast, Yüce

Allah'n önündeki perdenin açlmasdr. Bu perde açlnca dünyada iken

Allah'a iman etmi olanlar secdeye kapanrlar. Dierleri de secde etmeye

davet edilirler ancak bunu yapamazlar. Çünkü dünyada iken iman etmemi,

bu davete kulak asmam, güven içinde iken böylesi bir secdeye

gitmemilerdi.”

Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre Katâde: "O gün baldrdan açlr ve

secdeye davet edilirler; fakat güç getiremezler
"6

âyetini açklarken öyle

demitir: Kyamet gününde büyük ve dehet veren bir durumun üzeri açlr.

1

Hûd Sur. 20
2
Kalem Sur. 42, 43

3 Kalem Sur. 42
4 Kalem Sur. 42

5 Kalem Sur. 42
6
Kalem Sur. 42
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Kafirler secdeye davet edilirler ancak bunu yapmaya güçleri yetmez. Bize

bildirilene göre bu konuda Hz. Peygamber (saiiaitatu aieyt» meiiem):
"Kyamet gününde

müminlere secde için izin verilince secdeye giderler. Her iki mümin arasnda da

bir münafk bulunur. Secde srasnda münafn srt sertleir ve secde edemez.

Yüce Allah müminlerin secdeye gitmesini münafklar için knama, küçük

düürme, zillet, pimanlk ve hasret vesilesi klar" buyurmutur. “...Oysa

kendileri sapasalam olduklar zaman secdeye çarlmlard"' âyetinde bu

çannn henüz dünyada iken yapld ifade edilmitir.

bn Merdûye, Ka'bu’l-Ahbâr'dan bildirin Tevrat' Musa'ya, ncil’i sa’ya,

Zebur’u Dâvud'a ve Furkân (Kuriân)'! Muhammed’e uaiisiiafu Bteyti «»nem) indirene

yemin olsun ki "O gün iin dehetinden baldrdan açlr; gözleri dönmü
olarak yüzlerini zillet bürür; secdeye çarlrlar ama buna güçleri yetmez.

Oysa kendileri sapasalam olduklar zaman secdeye çarlmlard"2

buyruunda sapasalam iken kendilerine yaplan söz konusu çan ile davet,

dünyada iken be vakit namaz için yaplan çardr.”

uabu'l-îman’da Beyhakî'nin bildirdiine göre Saîd b. Cübeyr: "...Oysa

kendileri sapasalam olduklar zaman secdeye çarlmlard "3 âyetini

açklarken: “Bundan kast, be vakit namaz cemaatle klmaya yaplan

çardr” demitir .

4

Beyhakî'nin bildirdiine göre bn Abbâs: “...Oysa kendileri sapasalam

olduklar zaman secdeye çarlmlard"5
âyetini açklarken: “Dünyada iken

onlardan biri ezan duyard, ancak icabet edip namaz klmazd” demitir.

6

Abd b. Humeyd, Hasan(- Basrî)'den bildirin Resûlullah (sHatMu afcyt* m*fenO

öyle buyurdu: "Yüce Allah kyamet gününde tüm insanlar bir araya

topladktan sonra bir münadi: «Her kim bir eye ibadet etmise onun peinden

gitsin!» diye seslenir. Bunun üzerine her topluluk ibadet ettiklerinin peinlen

giderler. Geriye Müslümanlar ile Ehl-i Kitab'dan olan dier insanlar kalr.

Yahudilere: «Siz kime ibadet ediyordunuz?» diye sorulunca: «Allah'a ve

Musa'ya» derler. Ancak kendilerine: «Sîzler Musa'nn yolundan deilsiniz,

’ Kalem Sur. 43
2

Kalem Sur. 42, 43
3 Kalem Sur. 43
4 Beyhakî (2914).

5 Kalem Sur. 43
6
Beyhakî (2915).
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Mûsa da sizin yolda olan biri deildir» karl verilir ve sol tarafa sürülürler.

Sonra Hristiyanlara: «Siz kime ibadet ediyordunuz?» diye sorulur.

Hristiyanlar: «Allah'a ve sa'ya» derler. Ancak kendilerine: «Sizler sa'nn

yolundan deilsiniz, sa da sizin yolda olan biri deil» karl verilir ve onlar

da sol tarafa sürülürler. Geriye Müslümanlar kalr. Onlara: «Siz kime ibadet

ediyordunuz?» diye sorulunca Müslümanlar: «Allah'a ibadet ediyorduk»

derler. Kendilerine: «Peki, onu tanyor musunuz?» diye sorulunca,

Müslümanlar: «ayet bize kendini tantrsa tanrz» derler. te orada secde

etmelerine izin verilir. Her iki mümin arasnda da bir münafk bulunur.

Müminler secdeye giderken münafklarn srt katlap secdeye güç

yetiremezler." Sonrasnda Resûlullah Mafchu aleyhi »eseiiem): "...Secdeye davet

edilirler; fakat güç yetiremezler"' âyetini okudu.

shâk b. Râhûye Müsned’de, Abd b. Humeyd, bn Ebi'd-Dünyâ, Taberânî,

Âcurrî e-ena*da, Dârakutnî Ru'ye’de, Hâkim, bn Merdûye ve Beyhakî el-

Ba's’da Abdullah b. Mes'ûd'dan bildirir: Hz. Peygamber Maiiahu aleyhi reseiiem) öyle

buyurdu: "Yüce Allah kyamet gününde gelmi geçmi tüm insanlar bir araya

toplar. Sonra kendisi de bulutlarn gölgesi altnda gelir. Bir münadi: «Ey

insanlar! Sizleri yaratan, en güzel ekli veren ve nzklandran Rabbinizin, her

bir insan dünyada iken kendisine ibadet ettii ve dost edindii kiiyle beraber

klmasna raz olur musunuz? Böyle yapmas adilane olmaz m?» diye seslenir.

nsanlar: «Tabi ki razyz ve adilanedir» karln verince, münadi: «O zaman

her bir insan dünyada iken dost edindii kiinin yanna gitsin» der.

Bunun üzerine dünyada iken taptklar eylerin benzerleri karlarna

çkarlr. sa'ya tapanlarn karsna sa'nn eytan, Uzeyir'e tapanlarn

karsnda Uzeyir'in eytan çkarlr. Hatta aaç, dal, ta her neye tapmlarsa

karlarna bunlarn da benzerleri çkarlr. nsanlar çkarlan bu eylerin peine

taklrlar. Herkes gidince sadece Müslümanlar yerlerinde kalrlar. Bunun

üzerine Yüce Allah bir surete bürünüp karlarna çkar ve: «Neden siz de dier

insanlar gibi ibadet ettiklerinizin peinden gitmiyorsunuz?» diye sorar.

Müslümanlar: «Bizim bir Rabbimiz var ve henüz onu görmedik» derler. Yüce

Allah: «Rabbinizi görseniz o olduunu nereden bileceksiniz?» diye sorunca,

Müslümanlar: «Onunla aramzda bir iaret vardr. Bu iareti görünce onu

tanyacaz» derler. Yüce Allah: «Bu iaret nedir?» diye sorunca,

Müslümanlar: «Baldrn açmasdr» derler. Yüce Allah orada baldrn açnca

1

Kalem Sur. 42
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daha önce isteyerek secde etmi olanlarn tümü secdeye kapanr. Geriye srttan

sr srt gibi tek parça olan ve secdeye gitmek istemelerine ramen bunu

yapamayanlar kalr.

Emir verilince Müslümanlar balann secdeden kaldnrlar. Sonrasnda

dünyadaki amellerine göre kendilerine nur verilir. Bu nur kimisinin önünde

da kadar olur, kimisinin yannda dadan daha fazla olur. Kimisine verilen nur

bir hurma aac kadar olur ve sa tarafnda durur. Kimisine verilen nur hurma

aacndan daha da ufak olur ve yine sa tarafnda durur. En sona kalan kiinin

nuru ise ameline göre ancak ayak baparmaklarn aydnlatacak kadar olur. Bu

nur bazen yanp büzen söndüü için kii, yunnca admn atar, sönünce de

durur.

Bu ekilde Srat'n üzerinden geçmeye balarlar. Srat klçtan keskin olup

üzerinde durulamayacak kadar kaygandr. nsanlara: «Nurunuzun na göre

Srat'tan karya geçin » denilince amellerine göre kimisik hznda, kimisi göz

açp kapayncaya kadar, kimisi rüzgar gibi, kimisi koma hznda, kimisi hzl

bir yürüyüle karya geçer. Nuru ayak baparmaklarna verilen kii ise Srat’n

üzerinde bir elini sürürken dierini sabit tutar. Bir ayan ileri atarken

dierini geride brakr. Arada bir yan taraflarna ate deer. Bu ekilde hepsi de

karya geçince: «Seni (Cehennemi) bize gösterdikten sonra kurtaran Allah'a

hamdolsun! Yüce Allah hiç kimseye vermediini bize ihsan etti» derler.

Ardndan Cennetin kapsnn yannda fazla derin olmayan bir suya gelip

içinde ykanrlar. Ykandktan sonra Cennetliklerin kokusu ile ten rengine

kavuurlar. Açk olan Cennet kapsnn aralklarndan baknca Cennetin en alt

yerinde bir ev görürler ve: «Rabbimiz! Bu evi bize ver» derler. Yüce Allah:

«Sizleri Cehennemden kurtarmama ramen halâ benden Cenneti mi

istiyorsunuz?» karln verince, onlar: «Rabbimiz! Sadece bu evi bize ver ve

u kapy da Cehennemle aramzda bir engel kl ki onun sesini duymayalm»

derler. Yüce Allah: «Ama bu evi verirsem siz bakasn da istersiniz!»

buyurunca, onlar: «Hayr! zzetine yemin olsun ki senden bakasn istemeyiz.

Hem ondan daha güzel bir ev mi olur!» derler.

Sonunda Cennete girerler. Girince o evin ötesinde baka bir ev daha görürler

ki ilk gördükleri ev onun yannda bir hayal gibi sönük kalr. «Rabbimiz! O evi

bize ver» dediklerinde. Yüce Allah: «Ama bu evi verirsem siz bakasn da

istersiniz!» buyurur. Onlar: «Hayr! zzetine yemin olsun ki senden bakasn

istemeyiz. Hem bundan daha güzel bir ev mi olur!» derler. Bunun üzerine bu
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ev kendilerine verilir. Ancak bu evin de ötesinde baka bir ev daha görürler ki ilk

gördükleri ev onun yannda bir hayal gibi sönük kalr. «Rabbimiz! O evi bize

ver» dediklerinde, Yüce Allah: «Ama bu evi verirsem siz bakasn da

istersiniz!» buyurur. Onlar: "«Hayr! zzetine yemin olsun ki senden artk

bakasn istemeyiz. Hem bundan daha güzel bir ev mi olur!» derler. Bu ev de

kendilerine verilince bu defa susup artk konumazlar. Yüce Allah: «Neden

daha bakasn da istemiyorsunuz?» diye sorunca, onlar: «Rabbimiz

isteyeceimiz kadarn istedik. Daha fazlasn istemeye de yüzümüz kalmad»

derler. Yüce Allah: «Yarattm günden yok ettiim güne kadar dünyada

bulunan tüm eyleri on katyla birlikte size vermemi ister misiniz?» diye

sorunca, onlar: «Sen ki alemlerin Rabbisin, bizimle alay m ediyorsun?»

derler."

Ravi Mesrûk der ki: “Abdullah hadisin bu ksmna ulat zaman gülmeye

balad ve: “Resûlullah’n (sbHbIW»j aleyhi «eseiM bu hadisi birkaç defa anlattn

iittim ve her anlatmasnda ne zaman insann böyle dedii ksma ulasa tüm

dileri görünecek ekilde gülerdi" dedi. Ardndan Resûlullah’tan Meiiatm aleyhi

veseilem) naklen öyle devam etti:

"nsanlar böyle deyince Yüce Allah: «Hayr, alay etmiyorum ama buna

kadirim. Siz isteyin!» buyurur. nsanlar: «Rabbimiz ! Bizi Cennetteki dier

insanlarn yanna sok» deyince, kendilerine: «Dier insanlarn arasna katln»

denilir. Bunun üzerine hzlca Cennetin içlerine doru gitmeye balarlar.

Birinin önüne içi oyulmu içinden yaplm bir saray çknca secdeye kapanr.

Kendisine: «Ban kaldr!» denilince ban kaldrr ve: «Rabbimi gördüm!»

der. Ancak kendisine: «O gördüün senin evlerinden biridir» denilir. Bu saraya

doru gidince karsna bir adam çkar. Yine secde etmek için hazrlannca

kendisine: «Neyin var?» diye sorulur. «Bir melek gördüm» karln verince,

kendisine: «O bir melek deil senin hizmetçilerinden, kölelerinden biridir»

denilir. Bunun üzerine bu hizmetçi yanna gelir ve: «Ben bu saraydaki

hizmetçilerinden biriyim. Emrimde benim gibi senin hizmetini görecek olan bin

kii daha var» der. Sonra onu alp saraya götürür. Kapy açp onu içeriye alr.

Saray da tavanlar, kaplan, kap tokmaklan ve her eyiyle birlikte içi oyularak

yaplm tek bir inciden ibarettir. Saraya girince karsndad yeil içi krmz,
yetmi arn geniliinde altm kaps olan bir cevher görür. Bu kaplardan her

biri dierlerinden farkl renkte olan baka bir cevhere açlr. Her bir cevherin

içinde de tahtlar, eler ve nedimeler bulunur.
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çeri girince üzerinde yetmi giysi bulunan bir huriyle karlar. Hurinin

bacaklarnn ilii yetmi kat giysinin üzerinden bile görünür. Hurinin göüs

ksm adamn, adamn göüs ksm ise hurinin aynas olur. Adam ban bu

huriden az bir çevirip tekrar baktnda yetmi kat daha fazla güzelletiini

görür. Huri de ban adamdan az bir çevirip tekrar baktnda yetmi kat diha

fazla güzelletiini görür. Huri: «Gözümde yetmi kat daha fazla güzelletin»

derken adam da ona ayn eyi söyler. Sonra Cennete sahip olduu alana

baktnda bunlarn göz alabildiince, yüz yllk bir yolculuk mesafesinde

olduunu görür.”

O esnada bunu dinleyen Ömer b. el-Hattâb: "Ey Ka’b! bn Ümmü Abd'in

Cennette en alt konumda bulunan kiinin sahip olduklar konusunda neler

söylediini duyuyor musun? Bu durumda en üst konumda olan kii nasl

olur?” deyince, Ka’b öyle karlk verdi: "Ey müminlerin emin! En üst

konumda olan kiiye verilecekleri ne bir göz görmü, ne de bir kulak

iitebilmitir. Yüce Allah Ar ile suyun üzerindeyken kendisi için kendi eliyle

bir ev ina etti. Bu evi diledii ekilde süsledi ve içinde meyve ve içeceklerden

diledii eyleri koydu. Sonra da bu evi kapatt. Bu evi yarattndan beri

Cebrail olsun dier melekler olsun yarattklanndan kimseler görmü

deildir.”

Ka'b: "Yaptklarna karlk onlar için saklanan müjdeyi kimse bilmez
"1

âyetini de okuduktan sonra öyle devam etti: "Bunun dnda Yüce Allah iki

Cennet daha yaratt ve onlan da diledii ekilde süsledi. Bunlann içini de

zikrettii gibi altn ve snma ilemeli ipekten kumalarla donatt. Bu iki

Cenneti meleklerden sadece dilediklerine gösterdi. Kayd îlliyyûn’öa olanlar

bu iki Cennete yerleirler. lliyyûn'da olanlardan biri bineine binip mülkünü

dolamaya çktnda yüzünün Cennetteki tüm evlerin içine girer. Hatta

onun kokusunu içlerine çeker ve: "Ahh! Ne kadar da güzel bir kokuymu”

derler. Yine: "Bugün lliyyûn’da oturanlardan biri aramza geldi” derler.

Ömer bunlar duyunca: "Vay sana ey Ka'b! Bunu duyan kalpler pek

gevedi! Bu kalpleri kendine getir!" deyince, Ka’b öyle devam etti: "Ey

müminlerin emiri! Cehennemin öyle bir inlemesi olur ki bunu duyan ne kadar

melek ve peygamber varsa diz çöker. Hatta brâhîm (efeyhisseiam) bile bunu

duyunca: "Rabbim! Nefsim! Nefsim!” diyerek kendi bann çaresine bakmak

Secde Sur. 1

7

1
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ister. Orada amellerinin yannda yetmi peygamber ameli daha olsa yine de

Cehennemden kurtulamayacan düünürsün.”'

bn Ebî eybe, Abd b. Humeyd, bn Ebî Hâtim, Taberânî, Hâkim ve

Beyhakfnin el-Ba's ve't-Nüûr'de bildirdiine göre bn Mes'ûd'un yannda

Deccâl bahsi açlnca öyle dedi: “Deccâl ortaya çkt zaman insanlar üç

frkaya ayrlr. Bir frka onu peinden gider. Bir frka babalannn topraklan

olan Cezire'ye giderler. Kalan dier frka ise Frat sahiline doru iner ve

Deccâl'la karlkl bir savaa girerler. Sonra müminler am kasabalarnda

toplanr ve Deccâl'n bulunduu yere bir öncü birlik gönderirler. Bu birliin

içinde kzl veya beyaz bir atn üzerinde bir süvari de bulunur. Bu öncü birlik

Deccâl tarafndan öldürülür ve geriye dönen kimse olmaz. Daha sonra Mesih

yeryüzüne iner ve Deccâl’i öldürür. Ardndan Yecûc ile Mecûc ortaya çkar ve

yeryüzünü fesada boarlar.”

bn Mes'ûd: "Yecuc ve Mecûc'ün eddi ykld zaman her dere ve

tepeden boanrlar" 2
âyetini okuduktan sonra öyle devam etti: "Daha sonra

Yüce Allah bunlann üzerine neaf denilen bir kurt çeidi gönderir. Bu kurt

onlann burun ve kulaklanna girince hepsini birden öldürür. Lelerinin kokusu

yeryüzünü sannca dier insanlar bu konuda Allah'a snrlar. Yüce Allah da

gönderdii su ile yeryüzünü onlann lelerinden temizler. Daha sonra içinde

zemherir de bulunan souk bir rüzgar gönderir. Bu rüzgar yeryüzünde ne

kadar mümin varsa hepsini de cann alr. Kyamet de geriye kalan kötülerin

üzerine kopar. Daha sonra Sûria üfleyecek olan melek sema ile yer arasnda

durup bir defa Sûria üfler. Sûria üfleyince Yüce Allah'n diledikleri hariç gökte

ile yeryüzünde ne kadar canl varsa hepsi de ölür. Sûria ikinci üfleme

zamanna kadar Yüce Allah’n diledii kadar bir süre geçer. Ancak ne kadar

insan varsa yeryüzünde mutlaka ondan bir parça kalr. Yüce Allah bu süre

içerisinde Ar’n altndan insan menisine benzer bir su gönderir. Topran

yamurla yeermesi gibi bu suyla insanlar tekrardan ete ve kemie

kavuurlar.”

1

el-Melâlibu'l-Âliye'de (5100, mevkûf) geçtii üzere shâk b. Râhûye, bn Ebi'd-

Dünyâ, Sifatu'l-Cenne (31), Taberânî (9763, 9764), Âcum* (610), Hâkim (2/376, 377, 4/589,

590, "sahih") ve Beyhakî (479). bn Hacer: "snad sahîh muttasldr. Ravileri de

güvenilirdir" demitir.
2
Enbiyâ Sur. 96
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bn Mes'ud: "Allah, rüzgârlar gönderendir. Onlar da bulutlar hareket

ettirir. Biz de bulutlar ölü bir topraa sürer ve onunla ölümünden sonra

yeryüzünü diriltiriz. te ölümden sonra dirili de böyledir"’ âyetini

okuduktan sonra öyle devam etti: “Daha sonra Sûr'a üfleyecek olan melek

sema ile yer arasnda bir daha durup Sûr'a üfler. Sûr'a ikinci defa üflenince

her bir ruh gidip kendi bedenine girer. Ruhlar bedene girince tüm insanlar

tek bir kiinin hareketi gibi kalkp alemlerin Rabbinin huzurunda dururlar.

Orada Yüce Allah bir sûretle karlarna çkar. Öyle bir günde kimler Allah

dnda bir eye ibadet etmilerse onun peinden giderler. Yüce Allah

Yahudilerin yanna gelip: "Kime ibadet ediyordunuz?" diye sorar. Yahudiler:

"Uzeyir'e ibadet ediyorduk” derler. Yüce Allah: "Su ister misiniz?" diye

sorunca, onlar: "Evet, isteriz" derler. Bunun üzerine Yüce Allah Cehennemi

onlara serap gibi gösterir.”

bn Mes’ûd: "O gün cehennemi kafirlere öyle bir gösteririz ki !"

1

âyetini

okuduktan sonra öyle devam etti: "Sonra Yüce Allah Hristiyanlarn yanna

gelip: "Kime ibadet ediyordunuz?" diye sorar. Yahudiler: “Mesih’e ibadet

ediyorduk" derler. Yüce Allah: "Su ister misiniz?" diye sorunca, onlar: "Evet,

isteriz" derler. Bunun üzerine Yüce Allah onlara da Cehennemi serap gibi

gösterir. Allah'tan baka eylere tapan herkese bu ekilde yaplr."

bn Mes'ûd: "Onlar durdurun, çünkü onlar sorguya çekilecekler!"3

âyetini okuduktan sonra öyle devam etti: "Müslümanlar geçince Yüce Allah

onlarn da karsna çkar ve: "Sîzler kime ibadet ediyordunuz?" diye sorar.

Müslümanlar. "Biz sadece Allah'a ibadet eder ve hiçbir eyi ona ortak

komayz" derler. Onlan kkrtmak amacyla bir iki defa daha: "Sizler kime

ibadet ediyordunuz?" diye sorar. Müslümanlar yine: "Biz sadece Allah'a

ibadet eder ve hiçbir eyi ona ortak komayz" karln verirler. Yüce Allah:

"Peki Rabbinizi tanyor musunuz?” diye sorunca, onlar: "Sübhânallah!

Kendini bize tantrsa o zaman tanyabiliriz" derler. te o zaman "...baldr

açlr ..."4 ve herkes Yüce Allah'a secdeye kapanr. Geriye secdeye gidemeyen

münafklar kalr ki sanki srtlannda demir varm gibi bükülmez. Secde etmek

1

Fâhr Sur. 9
2
Kehf Sur. 100

3 Kehf Sur. 100
4 Kalem Sur. 42
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istercesine: "Rabbimiz!” derler; ama Yüce Allah kendilerine: "Sîzler güvende

(dünyada) iken secdeye davet edilirdiniz de yapmazdnz!” karln verir.

Daha sonra Yüce Allah'n emriyle Srat, Cehennemin üzerine kurulur.

nsanlar da amellerine göre topluluklar halinde Srat’tan geçmeye balarlar.

En batakiler göz açp kapayncaya kadar veya imek hznda karda olurlar.

Daha sonra gelenler rüzgar gibi karya geçerler. Daha sonra gelenler

uçarcasna karya geçerler. Daha sonra gelenler en hzl koan hayvan

hznda karya geçerler. Bu ekilde herkes ameline göre bir hzla karya

geçer ve en sonda gelenlerden bazlar koarak bazlar da yürüyerek karya

geçerler. Nihayet herkesten sonraya kalan kii Srat’tan sürünerek geçmeye

çalr ve sürünürken de: "Rabbim! Beni pek yava kldn” der. Yüce Allah:

“Seni bu ekilde yavalatan amelindir” karln verir.

Daha sonra Yüce Allah efaate izin verir. lk efaate balayan kii de

Cebrail olur. Daha sonra brâhîm (aMsseiam) daha sonra Musa peygamber (veya

sa peygamber) efaat eder. Dördüncü olarak da Peygamberiniz (saliaiiahu alayla

veseliem) efaat için kalkar ki onun efaat ettiklerine daha sonra efaat edecek

kimse olmaz. Yüce Allah'n: "Gecenin bir ksmnda da uyanarak sana

mahsus fazla bir ibadet olmak üzere teheccüd namaz kl ki, Rabbin seni

Makam- Mahmud'a ulatrsn" âyetinde kendisine vaad ettii Makam

Mahmud da budur. O zaman herkesin biri Cennette, biri de Cehennemde

olmak üzere iki evi bulunur. O gün de pimanlk günüdür. Zira

Cehennemdekiler Cennette bulunan evlerine baktklan zaman kendilerine:

"ayet amel etseydiniz burada olurdunuz” denilir. Cennettekiler de

Cehennemde bulunan evlerine baktklar zaman onlara: “ayet Yüce Allah

sîzlere lütufta bulunmasayd orada olurdunuz” denilir. Daha sonra melekler,

peygamberler, ehitler, salih insanlar ve müminler de efaat etmek isterler.

Yüce Allah onlarn da efaat etmelerine izin verir. Daha sonra Yüce Allah:

"Ben ki merhametlilerin merhametlisiyim” buyurur ve bu rahmetiyle o ana

kadar çkanlardan daha fazlasn Cehennemden çkarr. çinde hayr bulunan

hiç kimseyi Cehennemde brakmaz.”

bn Mes'ûd kafirler konusunda: "Sizi sekar'a sokan nedir?" diye

sorulunca onlar öyle derlen "Biz namaz klanlardan deildik. Yoksulu

doyurmazdk. Dalanlarla birlikte dalyorduk. Ceza gününü de



600 8 Kalem Sûresi &

yalanlyorduk"
1

âyetlerini okuduktan sonra öyle devam etti: “Sizce

bunlarda bir hayr var mdr? Hayr yoktur. Yüce Allah içinde hayr bulunan

kiileri Cehennemde brakmaz ve oradan çkarr. Yüce Allah artk içerden

kimseyi çkarmama karan alnca içerdekilerin yüzleri ile renklerini deitirir.

Müminlerden bazlar yine de gelip efaatte bulunmak ister. Onlara:

“çlerinde tandklannz çkarsa efaat edip oradan çkann” denilir. Ancak

yüzleri ve renkleri deitii için kimseleri tanyamazlar. Cehennemdekilerden

biri efaat etmek isteyen mümine: “Ey filan! Ben filan kiiyim!” der ancak

mümin: “Seni tanmyorum” karln verir. Cehennemdekiler: "Rabbimiz!

Bizi buradan çkar. Eer bir daha günaha dönersek, artk belli ki biz zalim

insanlarz
" 2

deyince, Yüce Allah: "Kaln kaldnz yerde ve benimle

konumayn"3 karln verir. Yüce Allah onlara böyle dedikten sonra da

Cehennem üzerlerine kapatlr ve artk içerden bir daha çkan olmaz .”4

* S'sÜ y>-Uo5' 'jSZ Nj iip J

"Sen Rabbinin hükmüne kadar sabret; balk sahibi (Yunus)

gibi olma! O, pek üzgün olarak Rabbine seslenmiti. ayet
Rabbinden ona bir nimet yetimemi olsayd, o mutlaka

knanm bir hâlde ssz bir yere atlacakt."
(Kalcm Sur. 48, 49)

bnu'l-Münziriin bildirdiine göre bn Cüreyc: "...Balk sahibi (Yunus) gibi

olma ..."5 buyruunu açklarken: “Yunus peygamber gibi kavmine kar öfkeli

olma” demitir.

1

Müddessir Sur. 42-46
2

Mü'minûn Sur. 107

3 Mü'minûn Sur. 108

4 bn Ebî eybe (15/191-195), Taberânî (9761), Hâkim (4/598-600, "sahih") ve Beyhakî

(657). Heysemî, Mecmuu ’z-Zevâid'de (10/330) der ki: "Mevkûf hadistir ve bu konuda

sahih olarak gelen hadis ile Hz. Peygamber’in (sallallahu aleyhi vesellem): "lk efaatçi ben

olacam

"

buyruuna muhaliftir."

5 Kalem Sur. 48
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Abdurrezzâk, Ahmed Zühd’de ve bnu'l-Münzir’in bildirdiine göre

Katâde: "...Balk sahibi (Yunus) gibi olma..."' buyruunu açklarken: “Yunus

peygamber gibi sabrsz ve aceleci olup kavmine kar öfke duyma" demitir.
2

Hâkim, Vehb'den bildirir: Hz. Yunus sinirli birisiydi. Peygamberlik yükü

üzerine binince zorland ve bu yükü brakp kaçt. Yüce Allah da Hz.

Peygamber’e (sailaBahu aleyh, veseiiem): "...Balk sahibi (Yunus) gibi olma! O pek

üzgün olarak Rabbine seslenmiti
"3 buyurdu.

4

bnu’l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre bn Abbâs:

ifadesini: “Ü2üntü içinde" eklinde açklamtr. ^.S"
6

ifadesini de:

“Knanm olarak" eklinde açklamtr. 7

¥

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Mücâhid: 3Â3"
8

ifadesini:

“Üzüntü içinde" eklinde açklamtr.

üJjjj ^ AjUsât \jX ü\j
+ I / / /

“O inkâr edenler Zikri iittikleri zaman neredeyse seni

gözleriyle devirivereceklerdi. Hala da «Hiç üphe yok

o bir delidir» derler/' (Kalem Sur. 51)

bnu’l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve bn Merdûye’nin bildirdiine göre bn

Abbâs: "...Gözleriyle devirivereceklerdi ..."9 buyruunu açklarken:

“Baklanyla neredeyse seni delip geçeceklerdi" demitir.
10

1

Kalem Sur. 48
2
Abdurrezzâk (2/310,311).

3 Kalem Sur. 48

4 Hâkim (2/564, 585).

5 Kalem Sur. 48
6
Kalem Sur. 49

7
el-tkârida (2/49) geçtii üzere bn Ebî Hâtim.

8
Kalem Sur. 48

9
Kalem Sur. 51

10
el-tkân 'da (2/49) geçtii üzere bn Ebî Hâtim.
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Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Mücâhid: "...Gözleriyle

devirivereceklerdi ..."

1

buyruunu açklarken: "Baklanyla neredeyse seni

delip geçeceklerdi" demitir.

Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre Mücâhid: "...Gözleriyle

devirivereceklerdi ..."
1 buyruunu açklarken: "Yüce Allah'n Kitab ve zikrine

dümanlklarndan dolay baklaryla neredeyse seni delip geçeceklerdi"

demitir.

Saîd b. Mansûr, Abd b. Humeyd, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim, Atâ’dan

bildirir: bn Abbâs: "O inkar edenler Zikri iittikleri zaman neredeyse

gözleriyle devirivereceklerdi ..."3 âyetini okur ve öyle derdi: "Sana öyle

keskin bir ekilde bakarlar ki neredeyse delip geçecekler. Araplar okun hedefi

delip geçtiini ifade etmek için
"
zeleka" ifadesini kullanrlar."

Ebû Ubeyd Fadâil'de ve bn Ceririin bildirdiine göre bn Mes'ûd bu âyeti

"Neredeyse gözleriyle seni yok edeceklerdi" anlamna gelecek ekilde:

"fübjUojl lafzyla okumutur.

4

Buhârînin bn Abbâs’tan bildirdiine göre Resûlullah (sa)laiiahu alayi vesaUen): "Göz

demesi (nazar) haktr" buyurmutur.

5

ibn Adiy ve Ebû Nuaym'n Hilye’de CâbVden bildirdiine göre Hz.

Peygamber (salialiahu aleyhi veseHem):
"
Nazar insan mezara, deveyi kazana sokar

"

buyurmutur .

6

bn Adiy, Tayâlisî, Târih’de Buhârî ve Bezzârin Câbiriden bildirdiine göre

Hz. Peygamber (uieftahu aleyh »mier):
"
Ümmetimin çou. Yüce Allah'n kader ile

takdirinden sonra en fazla nazardan ölür" buyurmutur .

7

1

Kalem Sur. 51

1
Kalem Sur. 51

3 Kalem Sur. 51

4 Ebû Ubeyd (sh. 178) ve bn Cerîr (23/203).

5
Buhârî, Târih (3/251).

6
Ebû Nuaym (7/90). Elbânî, es-Silsiletu 's-Sahîhada (3/250, 251) hadisin hasen

olduunu söylemitir.

7 bn Adiy (4/1440), Tayâlisî (1868), Buhârî (4/360, muallak olarak) ve Bezzâr (Kefu'l

-

Estir, 3052). bn Hacer, Fethii'l-Birfde (10/200, 204): "snad hasendir" demitir.



HAKKA SÛRES
bnu'd-Durays, Nehhâs, bn Merdûye ve Beyhakî’nin bildirdiine göre bn

Abbâs: "Hâkka Sûresi Mekke’de nazil oldu” demitir.
1

bn Merdûye, bnu'z-Zübeyr'den aynsn bildirir.

Taberânî, Ebû Berze'den bildirir: "Hz. Peygamber (sBiyahu aleyh. »eseiM sabah

namaznda Hâkka ve benzeri sûreleri okurdu.”
2

Ahmed, Ömer b. el-Hattâb’tan bildirir: Henüz Müslüman deilken

Resûlullah’a (sallaiiahu aleyhi veseiiem) satamak üzere evden çktm. Ancak benden

önce Mescid'e vardn gördüm. Mescid'e gidip arkasnda durdum. Allah

Resûlü orada Hâkka Sûresini okumaya balad. Sözlerini duyunca Kur'ân'dan

okuduu bu cümlelere hayran kaldm ve içimden: "Vallahi Kureylilerin dedii

gibi bu bir airdir!" dedim. "Hiç üphesiz o (Kur'ân), çok erefli bir elçinin

sözüdür. O, air sözü deildir; ne az inanyorsunuz!"3 âyetlerini okuyunca:

"Bu bir kahindir” dedim. "Kahin sözü de deildir; ne az düünüyorsunuz! O,

alemlerin Rabbi tarafndan indirilmitir
"4 âyetlerinden sûrenin sonuna

kadar okuyunca da slam kalbimin tümünü kaplamt.5

* «oiiL suj Sjii öjür * üuji u üijSl uj * yuJ u * suJ

* £U Zy* p. I SU UÎJ * UÜaJL IJsiili S

I

JS utt

ife» f
jsi 1 sp pii auîj u>_

Cr'j ^>3» ly. (4 'y 3^
* Uj ili-] ilili JjSj IjJi * iikUJb olSUjjJlj iLî

1

bnu'd-Durays (17, H), Nehhâs (sh. 749) ve Beyhakî, Delâil (7/143).

3

Fethu'l-Bâr?de (2/252) geçtii üzere Taberânî.

3 Hâkka Sur. 40, 41

4 Hâkka Sur. 42, 43
5 Ahmed 1/262 (107). Muhakkikleri: "snad zayftr" demilerdir.
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b*\ ifeij #JS jüâ 41^ * îbijJ ^ ;uji J±> lü üj

“Gerçekleecek olan! Nedir o gerçekleecek olan? O

gerçekleecek olan sen nereden bileceksin? Semud ve Ad

kavimleri, kaplarn çalacak felaketi yalan saymlard.

Semud kavmi an iddetli olan ile telâk edildi. Ad kavmi

ise uultulu ve azgn bir rüzgar ile yok edildi. Allah onu,

ardarda yedi gece, sekiz gûn onlarn üzerine musallat etti.

Öyle ki (eer orada olsaydn), o kavmi, içi bo hurma

kütükleri gibi orackta yere serilmi halde görürdün, imdi

onlardan geri kalan bir ey görüyor musun? Firavun, ondan

öncekiler ve alt üst olmu kasabalarda oturanlar da suç

ilemilerdi. Rablerinin peygamberlerine kar geldiler, O

da onlan pek iddetli bir ekilde yakalayverdi. Su tat
vakit, size bir ibret olmak üzere ve anlayl kulaklar

anlasn diye akp gidende sizi biz tamzdr."
(Hakka Sur. 1-12)

bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs: “öiJ” 1

ifadesini açklarken: “Kyametin isimlerinden biridir" demitir.

Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd, bnu'l-Münzir ve Hâkim’in bildirdiine göre

Katâde: "Gerçekleecek olan !"2 âyetini açklarken: “Bundan kast, kyamettir

ki gerçekletikten sonra herkes amellerinin karln hakkyla alacactr”

demitir. "O gerçekleecek olan sen nereden bileceksin ?" 3
âyetini

açklarken: “Kyamet gününün ne büyük bir ey olduunu ifade etme

bakmndan böyle denilmitir” demitir. "Semud ve Ad kavimleri, kaplarn

1

Hakka Sur. 1

2 Hakka Sur. 1

3 Hakka Sur. 3
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çalacak felaketi yalan saymlard" 1

âyetini açklarken: "Yalan saydklar bu

ey kyamettir" demitir .

2

bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Ibn Cüreyc: "lliil
"3 ifadesini açklarken:

"Mümine imannn, münafa ise nifaknn olmak üzere herkesin amelinin

karln hakkyla almasn gerçekletirmitir" demitir. "ÂPjtüu
"4

ifadesini

açklarken de: "Bundan kast, kyamet günüdür1
' demitir.

Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Mücâhid:

"a^djL isfciife
" 5

âyetini: "Günahlarndan dolay helak edildiler" eklinde

açklamtr. bn Abbâs ise bunu: "Bir çlk ile helak edildiler" eklinde

açklard .

6

Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre

Katâde: "Semud kavmi ar iddetli olan ile helâk edildi
" 7

âyetini açklarken:

"Yüce Allah onlann üzerine tek bir çlk gönderdi ve bu çlk onlar küle

çevirip yok etti" demitir. "Ad kavmi ise uultulu ve azgn bir rüzgar ile yok

edildi
"6

âyetini açklarken de: "Öyle sert bir rüzgard ki yüreklerini delip

geçti" demitir.

9

Firyâbî, Abd b. Humeyd ve bn Cerîriin bildirdiine göre bn Abbâs: "Yüce

Allah ne zaman bir rüzgar gönderse mutlaka onu bir ölçü ile gönderir.

Yamur indirecekse de yine bunu bir ölçü ile indirir. Bu ölçüye sadece Nuh ile

Ad kavimlerinin helak srasnda uyulmad. Nuh kavminin helaki srasnda sular

bekçilerine bakaldrd. Bekçiler de ona bir ey yapamad" dedi ve: "Su tat
vakit ..."’

0
âyetini okudu. Sonra bn Abbâs: "Ad kavminin helaki srasnda da

rüzgar bekçilerine bakaldrd. Onlar da rüzgann bakaldrmas karsnda bir

’ Hakka Sur. 4
3

Abdurrezzâk (2/312) ve Hâkim (2/500, muallak olarak).

5 Hakka Sur. 1

4 Hakka Sur. 4

* Hakka Sur. 5
6
îbn Cerîr (23/208).

7 Hakka Sur. 5
8
Hâkka Sur. 6

9 Abdurrezzâk /2/312, sadece ilk bölümü), bak: bn Cerîr, Tefsir (23/209, 210).
10
Hâkka Sur. 11
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ey yapamadlar'' dedi ve: "Ad kavmi ise uultulu ve azgn bir rüzgar le yok

edildi
"

1

âyetini okudu .

1

bn Cerîr, Ali b. EbîTâlib'den bildirir: “Gökten bir damla su dahi inecek olsa

bu damla bir ölçü içinde ve bir melein eliyle iner. Ancak Nuh kavminin helaki

srasnda bu ölçü göz önünde bulundurulmad ve bekçilerine aldrmadan

suya izin verildi. Su da bekçilerine bakaldnp harekete geçti. "Su tat
vakit ..." 3 âyeti de bunu ifade etmektedir. Rüzgar esecekse de yine ölçü

içinde ve bir melein eliyle eser. Ancak Ad kavminin helaki srasnda bu ölçü

göz önünde bulundurulmad ve bekçilerine aldrmadan rüzgara 2in verildi.

Rüzgar da ölçüsüz bir ekilde esmeye balad. "Ad kavmi ise uultulu ve

azgn bir rüzgar ile yok edildi
"4 âyetinde ifade edilen budur. Azgn olmas da

bekçilerine ba kaldrmasdr." 5

Ahmed, Buhârî, Müslim ve Azame'öe Ebu'-eyh’in bn Abbâs'tan

bildirdiine göre Hz. Peygamber (saiiHahu aleyhi veseNem) öyle buyurmutur: "Saba

rüzgar ile bana yardm edildi. Ad kavmi ise Debbûr (bat) rüzgar ile helak

edildi. Bekçilere Ad kavminin üzerine sadece bir yüzük kalnlnda rüzgar

göndermeleri emredilmiti. Ancak rüzgar, bekçilerine bakaldrd ve kapt

aralklarndan çkp esmeye balad. «Ad kavmi ise uultulu ve azgn bir

rüzgar ile yok edildi»

6

âyetinde ifade edilen budur. Azgn olmasndan kast,

bekçilerine ba kaldrmasdr. Bu rüzgar, Ad kavmi üzerine doru giderken ence

çölde bulunanlara urad. Sürüleri, çadrlar ve insanlaryla birlikte kaldrp

içine katt. ehre yaklap da Ad kavmi onu uzaktan görünce: «Bize yamur

getiren bir bulut!» demeye baladlar. Bu rüzgar yaklap da gölgesi ehrin

üzerine düünce ilk önce çölden getirilen hayvan sürüleri, çadrlar ve insanlar

inmeye balad. Bu ekilde rüzgar çölü ehre tad ve her ikisi de helak oldu ."1

1

Hakka Sur. 6
1 bn Cerîr (23/210).

3 Hakka Sur. 11

4 Hakka Sur. 6

5 bn Cerîr (23/210, 211).

6
Hakka Sur. 6

7 Hadisin ayete kadar olan ksmm Ahmed 3/461 (2013), Buhârî (1035, 3205, 3343,

4105) ve Müslim (900); tümünü Ebu’-eyh (860, 868, 872); ayetten sonraki bölümü ise
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Ebu'-eyh Azame*de, Dârakutnî el-Efrâd’da, bn Merdûye ve bn Asâkiriin

bn Abbâs'tan bildirdiine göre Resûlullah (saiiailehu aleyhi veseiiem) öyle buyurmutur:

"Yüce Allah bir avuçluk da olsa gökten indirecei suyu (yamuru) bir ölçü

içinde indirir. Ancak Nuh kavminin helaki srasnda bu ölçü göz önünde

bulundurulmad. O zaman sular bekçilerine bakaldrd. Bekçiler de ona bir ey

yapamad. Yüce Allah bunu: "Su tat vakit sizi gemide biz tadk"1

eklinde ifade eder. Ayn ekilde Ad kavminin helaki srasnda da rüzgar

bekçilerine bakaldrmhr. Yüce Allah bunu da: "Ad kavmi ise uultulu ve

azgn bir rüzgar ile yok edildi
"2

eklinde ifade etmitir."3

bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs: "2U”4

ifadesini: "Kar konulmaz" eklinde açklamtr.

Abd b. Humeyd, krime'den bildirir: ifadesi souk anlamndadr.
0

"isle
"6

ifadesi de: "Azgn anlamndadr; zira bu rüzgar kendi bekçilerine ba

kaldrmtr."

Ebu'-eyh'in Azame'de bildirdiine göre Mücâhid: "21*"7
ifadesini:

"Sert" eklinde açklamtr. "lI^L-"
8

ifadesini de: “Kesintisiz, pe pee"

eklinde açklamtr .

9

bn Asâkir, bn ihâb vastasyla Kabîsa b. Zueyb'den bildirir: "Rüzgardan

az bir ey esecek olsa dahi banda bekçiler miktarn, saysn, ölçüsünü ve

hacmini bilirler. Ancak Ad kavmini helak etmek üzere Allah’n öfkesiyle çkp

esen rüzgarn ne miktar, ne says, ne ölçüsü ne de hacmini bilebildiler.

Taberânî (12416). Heysemî, Mecmuu'z-Zevâid'de (7/113) der ki: "snadnda zayf biri olan

Müslim el-Mellâ vardr."
1

Hakka Sur. 11

2
Hakka Sur. 6

3 Ebu'-eyh (728, 802), Tahrîcu Ahâdîs'l-Keafda (4/73, 74) geçtii üzere hin

Merdûye ve bn Asâkir (62/261). Azame'nir muhakkiki: "Zayf hadistir" demitir.
1 Hakka Sur. 6

3 Hakka Sur. 6
6
Hakka Sur. 6

7 Hakka Sur. 6
8
Hakka Sur. 7

9 Ebu'-eyh (813).
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Ondan dolay bu rüzgar 'azgn' olarak isimlendirildi. Nuh kavmini helak etmek

üzere inen suyun da durumu ayn ekildedir. Ona da bundan dolay 'takn'

ismi verilmitir."

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Rabî' b. Enes: "Allah onu, ardarda yedi

gece, sekiz gün onlarn üzerine musallat etti..."' âyetini açklarken:

"Musallat edildii ilk gün bir Cuma günüydü" demitir.

Abdurrezzâk, Firyâbî, Saîd b. Mansûr, Abd b. Humeyd, bn Cerir, bnu'l-

Münzir, Taberânî ve Beyhakî’nin bildirdiine göre bn Mes'ûd:

ifadesini: "Kesintisiz, pe pee" eklinde açklamtr.

3

Abd b. Humeyd ve bn Ceririin deiik kanallardan bildirdiine göre bn

Abbâs: ifadesini: "Kesintisiz, pe pee" eklinde açklamtr .

5

Tastî'nin bildirdiine göre Nâfi' b. el-Ezrak, bn Abbâs'a: "U^”6

ifadesinin anlam nedir?" diye sorunca, bn Abbâs: "iddetli ve kesintisiz

anlamndadr" dedi. Nâfi': "Araplar öylesi bir ifadeyi bilir mi ki?" diye sorunca

da bn Abbâs u karl verdi: “Evet, bilirler. Umeyye b. es-Salt’n:

“u ana kadar deerini bilmemi kep ikmal etmii

2

Oysa 2aman pe pee gelen skntlara gebedir" dediini iitmez misin?"7

Ibnu'l-Münziriin bildirdiine göre bn Cüreyc: "Allah onu, ardarda yedi

gece, sekiz gün onlarn üzerine musallat etti ..."
8
âyetini açklarken öyle

demitir: Yedi gece sekiz gün ölmeden rüzgarla gelen azabn içinde kaldlar.

Sekizinci gün akam olunca da öldüler. Rüzgar onlar tayp denize döktü.

1

Hakka Sur. 7
2

Hakka Sur. 7
3 Abdurrezzâk (2/312), bn Cerîr (23/212, 213), Taberânî (9061) ve Hâkim (2/500,

"sahih").

4 Hakka Sur. 7
5 bn Cerîr (23/212).
6
Hâkka Sur. 7

7
Mesâilu Nâfi' (34).

8
Hâkka Sur. 7
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"imdi onlardan geri kalan bir ey görüyor musun ?"1

âyeti ile "...Geride

evlerinden baka bir ey kalmad ..."
2
âyetinde ifade edilen de budur. Bana

bildirilene göre de Hz. Peygamber (saiieilahu aleyhi meiism) onlar hakknda:
"
Sabahn

erken saatlerinde onlar cezalandrmaya balad. Dier (sekizinci) günün

akam da azab kaldrd" buyurmutur.

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Mücâhid ile krime: “U^ü-"3 ifadesini:

“Kesintisiz, pe pee" eklinde açklamlardr.

Abdurrezzâk ve Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Katâde: "Allah onu,

ardarda yedi gece, sekiz gün onlarn üzerine musallat etti, öyle ki (eer

orada olsaydn), o kavmi, içi bo hurma kütükleri gibi orackta yere serilmi

halde görürdün
"4

âyetini açklarken öyle demitin “Yedi gece sekiz gün

devaml olarak azaba (rüzgara) maruz brakt. En sonunda üst taraflar gidip

sadece alt taraflar kalm hurma kütüklerine döndüler."

5

bnu’l-Münzir'in bildirdiine göre bn Abbâs: “âjj& jliil

buyruunu: “Paramparça olmu hurma kütüklerine döndüler" eklinde

açklamtr.

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Âsim, "Firavun, ondan öncekiler ve

alt üst olmu kasabalarda oturanlar da suç ilemilerdi"7
âyetini: “ îifS

âlâ jJSj" lafzyla, “v$" harfini fetha ile okumutur.

bnu’l-Münzir'in bildirdiine göre bn Cüreyc bu âyeti “ais ^ ;l£-5"
8

lafzyla okumu ve: “Firavun ile beraberindekiler" eklinde açklamtr.

Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd ve bnu’l-Münzir'in bildirdiine göre

Mücâhid: "...ve alt üst olmu kasabalarda oturanlar..."
1 buyruunu

1

Hakka Sur. 8
2
AhkâfSur.25

3 Hakka Sur. 7

4 Hakka Sur. 7

5 Abdurrezzâk (2/213).

6
Hakka Sur. 7

7 Hakka Sur. 9
8
Ebû Amr, Yâkub ve Kisâî de bu ekilde okumulardr, bak: en-Ner (2/291).
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açklarken: “Bunlar Lut kavmidir; zira helak olduklarnda ehirleri alt üst

edilerek yerle bir olmutu" demitir .

2

Abd b. Humeyd ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Mücâhid: “aibiîJu
"3

ifadesini: “Günahlar" eklinde açklamtr. “Lij oj-1"
4
ifadesini: “iddetli bir

ekilde yakalad" eklinde açklamtr. “iUJi lU li
"5

ifadesini de: “Su

ortaya çknca” eklinde açklamtr.

bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre bn Abbâs:

“lijij öü-l
”6

ifadesini: “iddetli bir ekilde yakalad” eklinde açklamtr. “ ül

•UJ) UJ
"7

ifadesini: "Su çoalnca" eklinde açklamtr. “£jl«j j

ifadesini: “Gemilerle tadk" eklinde açklamtr. “aIcJ3 jS l^i" 9 ifadesini

de: “Unutmayacak kulaklar anlasn diye" eklinde açklamtr. Baka bir

lafzda: “Duyacak kulaklar anlasn diye" eklinde geçer.

10

Saîd b. Mansûr ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre bn Abbâs: *Su tat
vakit..."" âyetini açklarken öyle demitir: “Sular bekçilerine kar

bakaldrm ve aaya inmitir. Zira gökten su inecei zaman mutlaka bir

ölçü ve ayarla iner. Sadece Nuh'un kavmi helak edilecei zaman ölçüsüz bir

ekilde inmitir. O zaman sular bekçilerine ba kaldrm ve ayan, ölçüsü

olmadan aaya inmitir."

bnu’l-Münzir ve Ebu’-eyh, Saîd b. Cübeyriden bildirin "Banda duran

bekçilerin bilgisi dnda gökten tek bir damla dahi su inmez. Ancak Nuh

’ Hakka Sur. 9
2

Abdurrezzâk (2/312).

3 Hakka Sur. 9
4 Hakka Sur. 10

5 Hakka Sur. 11

6
Hakka Sur. 10

7 Hakka Sur. 11

8
Hâkka Sur. 11

9 Hâkka Sur. 12
10 bn Cerîr (23/218-220, 22).

11
Hâkka Sur. 11
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tufan srasnda bekçilere ba kaldrmt. Zira Allah’n öfkesi üzerine inince

bekçiler bile ne olduunu anlayamadlar."
1

Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd ve bnu’l-Münzir'in bildirdiine göre

Katâde: "Su tat vakit..."
2
âyetini açklarken öyle demitir: "Bana ulaana

göre sular tanca her eyin on be arn üstüne çkmtr."3

Saîd b. Mansûr ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Süddî: "Su tat
vakit, size bir ibret olmak üzere ve anlayl kulaklar anlasn diye akp

gidende sizi biz tamzdr"4 buyruunu açklarken öyle demitir: "Sular

tap da tufan koptuu zaman Nuh’a isyan eden kiilere yaplan eyler ibret

olsun ve onlann hikayesini iiten kulaklar iyice bellesin diye sizleri gemide

tadk."

Saîd b. Mansûr, bn Cerîr, bnu’l-Münzir, bn Ebî Hatim ve bn Merdûye,

Mekhûl'den bildirir: "...Anlayl kulaklar anlasn diye"5 âyeti nâzil olduu

zaman Resûlullah (mIIbUu aleyhi vtsahm):
"
Rabbimden Ali'nin kulaklarm bu ekilde

klmasn istedim" buyurdu. Ali de: "Resûlullah’tan Miailahu Beyhi vesellem) iittiim

hiçbir eyi unutmu deilim" derdi.
6

Saîd b. Mansûr, bn Merdûye ve Ebû Nuaym’n el-Ma'rife’de Mekhûl

vastasyla bildirdiine göre Ali b. Ebî Tâlib: "...Anlayl kulaklar anlasn

diye"7 âyetini açklarken öyle demitir: Resûlullah (saiialiahu aleyhi vesellem) bana: "Ey

Ali! Senin kulaklarn da bu ekilde klmasn Rabbimden istedim" buyurdu.

Bundandr Resûlullah’tan (saiialiahu aleyhi vesellem) iittiim hiçbir eyi unutmu

deilim.
8

1

Ebu’-eyh (733).

2
Hakka Sur. 11

3 Abdurrezzâk (2/313).

4 Hakka Sur. 11,12
5 Hakka Sur. 1

1

6
Fethu'l-Bân’de (13/526) geçtii üzere Saîd b. Mansûr, bn Cerîr (23/222, 223), bn

Kesir, Tefsir
1de (8/238) geçtii üzere bn Ebî Hatim ve Tahrîcu Ahâdisi ’l-Keâfda (4/84)

geçtii üzere bn Merdûye. bn Kesir: "Mürsel hadistir" demitir.
7 Hakka Sur. 1

1

8
Ebû Nuaym 1/105 (345).
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bn Cerîr, bn Ebî Hatim, Vâhidî, bn Merdûye, bn Asâkir ve bnu'n-Neccâr,

Bureyde'den bildirir: Resûlullah (saiiaiiehu aleyhi mdiem), Ali'ye: "Rabbim seni bana

uzak deil yakn tutmam ve öretmemi emretti. Sen de örettiklerimi

anlayacaksn ki zaten anlaman lazm " buyurdu. Bunun üzerine: "...Anlayl

kulaklar anlasn diye
"

1

âyeti nâzil oldu .

1

Ebû Nuaym Hilye’de Hz. Ali’den bildirir: Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi roeiim):
"
Ey

Ali! Yüce Allah seni kendime yakn tutmam, anlaman için de sana öretmemi

emretti" buyurdu. "Anlayl kulaklar anlasn diye ..."3 âyeti nâzil olunca da

bana: "Sen de ilmim için anlayan bir kulaksn" buyurdu .
4

bnu’l-Münzir'in bildirdiine göre bn Cüreyc: "Size bir ibret olmak

üzere ..."5 âyetini açklarken öyle demitir: "Bu gemi Muhammed Maiiatm aleyhi

»eseiiem) ümmeti için bir ibret vesikas olarak braklmtr. Zira Nuh’un

gemisinden sonra batan nice gemi vardr ki onlardan geriye bir ey kalm

deildir. Ancak Nuh'un gemisi Muhammed Maiirtu aleyhi unIImi) ümmeti onu

görene kadar braklmtr. Cudi danda da onun tahtalarn da

görmülerdir."

Abd b. Humeyd ve bnu'l-Münzir’in bildirdiine göre Katâde: "Size bir

ibret olmak üzere..."
6
âyetini açklarken öyle demitir: "Bu ümmet de onu

görene kadar Yüce Allah gemiyi bir mucize ve ibret olarak brakmtr. Oysa

Nuh'un gemisinden sonra nice gemi batm, ancak onlardan geriye tek bir iz

dahi kalmam, küle dönmülerdir."

Abd b. Humeyd ve bnu'l-Münzir’in bildirdiine göre Ebû mrân:

"...Anlayt kulaklar anlasn diye
"7

âyetini açklarken: "Anlayl kulaklardan

kast, Yüce Allah’n buyruklann anlayan kulaklardr” demitir.

1

Hakka Sur. 11

2 bn Cerîr (23/223), bn Kesîr, Tefsîr'de (8/238) geçtii üzere bn Ebî Hatim, Vâhidî,

Esbâbu'n-Nuzûl (sh. 329) ve bn Asâkir (42/361). bn Kesîr: "Sahîh deildir" demitir.
3 Hakka Sur. 11

4 Ebû Nuaym (1/67).

5 Hakka Sur. 11

6
Hakka Sur. 11

7 Hakka Sur. 11
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Abdurrezzâk ve Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Katâde: "...Anlayl

kulaklar anlasn diye"’ âyetini açklarken: "Duyan, duyduunu anlayan ve

bunu asla unutmayan kulaktr" demitir .

2

ÂS* Ü&i jSl cJt ^
^>1j »ÜJÜI cJLjIj * CjOj * öJL^Ij

çJU iiijj ilp ^i_>p ^ «iiiiJlj

r

"Artk Sur'a bir tek defa üflendii, yer ve dalar kaldrlp

bir vurula birbirine çarpld zaman, ite o gün olacak

olmu (kyamet kopmu)tur. Gök yarlr; o gün düzeni

bozulur. Melekler onun etrafmdadr. O gün Rabbinin Ar n,
bunlarn da üstünde olan sekizi yüklenir." (Hâkim Sur. 13-17)

Hâkim ve Beyhakî’nin el-Ba's ve'n-Nüûr’da bildirdiine göre Ubey b.

Ka’b: "Yer ve dalar kaldrlp bir vurula birbirine çarpld zaman"3

âyetini açklarken öyle demitir: Yer ile dalar kaldnp birbirine çalnd
zaman toz olur ve sadece kafirlerin yüzünü kaplarlar. Ancak müminlere hiç

demezler. "O gün birtakm yüzler de tozlanm ve onlar karanlk

bürümütür"4 buyruunda ifade edilen de budur.

5

Tastî'nin bildirdiine göre Nâfi’ b. el-Ezrak, bn Abbâs'a: "oÂp’Ij S& ESji
”6

buyruunun anlam nedir?" diye sorunca, bn Abbâs: "Sur'a son defa

üflendii zaman iddetli bir ekilde sarslmalardr" dedi. Nâfi': "Araplar öylesi

bir ifadeyi bilir mi ki?" diye sorunca da bn Abbâs u karl verdi: "Evet,

bilirler. Adiy b. Zeyd'in:

1

Hakka Sur. 11

1
Abdurrezzâk (2/313).

3 Hakka Sur. 14
4
Abese Sur. 40, 41

5 Hâkim (2/500, “sahih").

6
Hâkka Sur. 14
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“Kral hazîneleriyle birlikte vaadler de datyor

Ki neredeyse mülkü sarslp yok olacak gibiydi" dediini iitmez misin?”
1

Abdurrezzâk ve bnu'l-Münzir’in bildirdiine göre Zührî: "Yer ve dalar

kaldrlp bir vurula birbirine çarpld zaman" 2
âyetini açklarken öyle

demitir: Bana bildirilene göre Hz. Peygamber (sallaRahu aleyh, «senem) öyle

buyurmutur: "
Yüce Allah yeri toplayp semay da dürer. Ondan sonra:

«Hükümranlk kiminmi ? Hani nerede yeryüzünün hükümdarlar?» diye

sorar.
"3

bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre bn Cüreyc: "Gök yarlr ..."4 âyetini

açklarken öyle demitir: "Gök açlr ve kap kap olur
" 5 âyetinde ifade

edilen durumdur.

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs: "...O gün düzeni bozulur
"6

âyetini açklarken: “Delik deik olur” demitir.

Abd b. Humeyd ve bnu'l-Münzir’in bildirdiine göre Mücâhid: "Melekler

onun etrafndadr"7
âyetini açklarken: “Melekler semann çevresinde

bulunurlar” demitir.

Abd b. Humeyd ve bnu'l-MünzVin bildirdiine göre Rabî’ b. Enes:

"Melekler onun etrafndadr"8 âyetini açklarken öyle demitin “Melekler

delik deik olan semann bu deliklerinden yeryüzü ahalisini ve yaadklan

deheti seyrederler.”

1

Mesâilu Nâfi' (258).
1
Hakka Sur. 14

3 Abdurrezzâk (2/313).

4 Hakka Sur. 16

5 Nebe' Sur. 19
6
Hakka Sur. 16

7 Hakka Sur. 17
8
Hakka Sur. 17
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bnu'l-Münzir’in bildirdiine göre Saîd b. Cüvbeyr ve Dahhâk: "Melekler

onun etrafndadr"

1

âyetini açklarken: "Melekler semann parçalanmayan,

bozulmayan ksmnda dururlar" demilerdir.

Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre Dahhâk, Katâde ve Saîd b. Cübeyr:

"Melekler onun etrafndadr"' âyetini açklarken: "Melekler semann

kenarnda bulunurlar" demilerdir.

3

Firyâbî, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn

Abbâs: "Melekler onun etrafndadr"4 âyetini açklarken: “Melekler semann

parçalanmayan ve bozulmayan ksmnda dururlar" demitir.

5

Abd b. Humeyd, Osman b. Saîd ed-Dârimî er-Reddu Ala'l-Cehmiyye’öe,

Ebû Ya'lâ, bnu'l-Münzir, bn Huzeyme, Hâkim, bn Merdûye ve Hatîb'in

Tâli't-Talhîs 'de bildirdiine göre Abbâs b. Abdilmuttalib: "...O gün Rabbinin

Ar'n, bunlarn da üstünde olan sekizi yüklenir
"6 buyruunu açklarken:

"Da keçisi suretinde olan sekiz melek Ar' tar" demitir.

7

bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in deiik kanallardan bildirdiine

göre bn Abbâs: "...O gün Rabbinin Ar'n, bunlarn da üstünde olan sekizi

yüklenir
"8 buyruunu açklarken: "Saylann ancak Allah’n bilebildii sekiz

saf melek Ar' tar" demitir.

9

Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre Dahhâk: "...O gün Rabbinin Ar'n,

bunlarn da üstünde olan sekizi yüklenir
"10 buyruunu açklarken öyle

demitir: "Bazlar bunun, saylann ancak Allah'n bilebildii sekiz saf melek

1

Hakka Sur. 17
2

Hakka Sur. 17

3 Fethu'l-Bârfde (6/298, Katâde'den) geçtii üzere Abd b. Humeyd.
4 Hakka Sur. 17

5 bn Cerîr (23/227).
6
Hakka Sur. 17

7 Dârimî (sh. 19), Ebû Ya'lâ (6712), bn Huzeyme, KUâbu't-Teohîd (144), Hâkim (2/500,

"sahih"), Hatib (295) ve Ebû Dâvud (4723). Zayf hadistir (Bakn: Elbânî, Dalf Sünen Ebî

Dâvud, 1014).
8
Hâkka Sur. 17

9 bn Cerîr (23/228).
10
Hâkka Sur. 17
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olduunu söyler. Bazlarna göre bunlar balar yedinci kat semada Ar'n

yannda, ayaklan ise yerin en alt tabakasnda olan, balarnda da keçisinin

boynuzlarn andran boynuzlar bulunan sekiz melektir. Bu boynuzun da dip

ksm ile uç ksm arasnda be yüz yllk bir mesafe vardr.”

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Rabî': "...O gün Rabbinin Ar'n,

bunlarn da üstünde olan sekizi yüklenir
"

1

buyruunu açklarken: “Sekiz

tane melek tar” demitir.

bn CerVin bn Zeyd’den bildirdiine göre Resûlullah (uiisJiahu Beyhi vrsellem):

“Bugün Ar 'i dört, kyamet sonras ise sekiz (melek) tar" buyurmutur.

1

bn Ebî Hâtim, bn Zeyd'den bildirir: “Ar' tayan meleklerden ismi

verilen melek sadece srafil’dir. Mikail, Ar' tayan meleklerden deildir.”

bn Ebî Hâtim, Fevâid’de Temmâm er-Râzî ve bn Asâkir, Ebu'z-

Zâhiriyye’den bildirir: "Bana ulatna göre kyamet gününde Ar' tayacak

olan sekiz'den biri de Lübnan

3

dadr.”*

bn Asâkiriin bildirdiine göre Ka'b: “Kyamet gününde Ar' tayacak

olan sekiz'den biri de Lübnan dadr” demitir .

5

Abd b. Humeyd ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Meysere: "...O gün

Rabbinin Ar'n, bunlarn da üstünde olan sekizi yüklenir
"6 buyruunu

açklarken öyle demitir: “Bunlarn ayaklan yerde balan ise Ar'n

yanndadr. Nur'un ndan dolay balann kaldrp da bakamazlar.”

Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd ve bnu'l-Münzir, Vehb b. Münebbih’ten

bildirir: Dört melek Ar' omuzlarnda tar. Bunlardan her bir melein biri

öküz, biri aslan, biri kartal, biri de insan yüzü olmak üzere dört tane yüzü

olur. Aynca her birinin de dört kanad bulunur. Bu kanatlardan ikisiyle Ar'a

bakp çarplmamak için yüzünü kapatr, ikisini de uçmak için kullanr. Bunlann

1

Hakka Sur. 17
1 bn Cerîr (23/229).

3 Lübnân, Humus'a bakan bir dadr.
4 bn Asâkir (2/349).

5 bn Asâkir (2/349).
6
Hâkka Sur. 17



Âyet: 18 617

ayaklan yldzlann üzerindedir ve Ar da omuzlanndadr. "Azameti gökler ile

yerleri dolduran kudretli Allah' takdis edin!" sözünden baka da bir ey
konumazlar.

1

(US. jiâ ’sf i

“O gün (hesap için) huzura alnrsnz, hiçbir eyiniz gizli

kalmaz/' (Hakka Sur. 18)

Abdurrezzâk ve bnu'l-Münzir*in bildirdiine göre Katâde: "O gün (hesap

için) huzura alnrsnz../
2 buyruunu açklarken öyle demitir: "Hesap için

üç defa huzura çkanlrsnz. Bunlarn ikisinde aranzdaki davalar ile

mazeretleriniz görüülürken üçüncüsünde sahifeler sahiplerine verilmek

üzere havada uçuur." 3

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Katâde: "O gün (hesap için) huzura

alnrsnz, hiçbir eyiniz gizli kalmaz
"

4

âyetini açklarken öyle demitin Bize

bildirilene göre Hz. Peygamber (sbIIbIIbHu aleyhi «stilem):
"Kyamet gününde insanlar

üç defa huzura çkarlr. Bunlarn ikisinde husumetler, mazeretler ve çekimeler

olur. Üçüncüsünde ise sahifeler (sahiplerine verilmek üzere) havada uçuur
"

buyurmutur. Allahm! Bizleri kitab sa eliyle alacaklardan kl. Âlimlerden biri

de bu konuda öyle derdi: "nsanlann en iyisinin: «Gelin, kitabm okuyun!

Çünkü ben, hesabmla karlaacam zaten biliyordum»* diyenler

olduunu gördüm. Zira bunlar Allah hakknda kesin bir ekilde iyi zanda

bulunmu ve bu zanlan da kendilerine fayda getirmitir." Yine bize anlatlana

göre Hz. Peygamber Maitfu aieyt ««iem):
"
Elinizden geldii kadaryla ölüm

annzda Allah hakknda iyi zan beslemeye çaln" buyurmutur.

Ahmed, Abd b. Humeyd, Tirmizî, bn Mâce, bn Ebî Hâtim ve bn

Merdûye'nin Ebû Mûsa'dan bildirdiine göre Resûlullah (saUsttahu skyhi vmiiun) öyle

buyurmutun "Kyamet gününde insanlar üç defa huzura çkarlr. Bunlarn

1

Abdurrezzâk (2/314).

2
Hakka Sur. 18

3 Abdurrezzâk (2/314).

4 Hakka Sur. 18

5 Hakka Sur. 19, 20
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ikisinde çekimeler ve mazeret sunmalar olur. Üçüncüsünde ise sahifeler havada

uçumaya balar ve kimisi kitabn sa eliyle, kimisi de sol eliyle alr."'

bn Merdûye baka bir kanaldan Ebû Mûsa’dan bildirir: "O gün (hesap

için) huzura alnrsnz, hiçbir eyiniz gizli kalmaz
" 3

âyeti konusunda Hz.

Peygamber'in (»isKahu aleyhi veseiiem): "ki defa davalamak ve mazeret sunmak için

huzura çklr. Üçüncü çkarlta da artk sahifeler ellerde uçuur"

buyurmutur.

bn Cerîr ve el-Ba's’ta Beyhakî bn Mes'ûd'dan bildirir: “Kyamet gününde

insanlar üç defa huzura çkanlr. Bunlarn ikisinde çekimeler ve mazeret

sunmalar olur. Üçüncüsünde ise sahifeler sa ve sol ellerde uçumaya

balar."3

bnu'l-Mübârek, Hz. Ömer'den bildirir: Kyamet gününde hesaba

çekilmeden siz kendi kendinizi hesaba çekin. Bu, asl hesapta sizin iinizi

kolaylatnr. Kyamet gününde amelleriniz tartlmadan imdiden amellerinizi

tartn. Asl ve büyük arzedilmeye hazrlann; zira "O gün (hesap için) huzura

alnrsnz, hiçbir eyiniz gizli kalmaz."4

; : : :

1 oyâ g£j» ly

• , • i/ • • ir »|
V.“"

J5Ü J cüb
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^ür * idiî 4>î * üu îL- j
*
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"te o vakit, kitab kendisine sandan verilen kimse der ki:

«Gelin, kitabm okuyun! Çünkü ben, hesabmla

karlaacam zaten biliyordum.» Artk o, honut bir hayat

içindedir. Yüksek bir cennettedir. Meyveleri sarkmtr.

(Onlara öyle denir:) Geçmi günlerde yaptklarnza

1

Ahmed 32/486 (19715), Tirmizl (2425. hadisin hemen akabinde) ve bn Mâce (4277).

Zayf hadistir (Bakn: Elbânî, Da'îfSünen bn Mâce, 932).
3
Hakka Sur. 18

3 bn Cerîr (23/230,231).

4 Hakka Sur. 18; bnu'l-Mübârek (306).
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karlk, afiyetle yiyin, için." (i I/.1A» Sur. 19-24)

bn Ebî Hatim, melekler tarafndan ytkanan Hanzala’nn torunu Abdullah

b. Abdillah’tan bildirir: Yüce Allah kyamet gününde kulunu huzurunda

durdurup kötülüklerini tek tek defterinin üzerine çkarp gösterir ve: “Sen

bunlar yaptn deil mi?" diye sorar. Kul: “Rabbim! Evet yaptm" karln
verir. Yüce Allah da: “Bu yaptklann ortaya çkarp seni rezil etmeyeceim.

Seni balyorum" buyurur. te bunun karsnda kul: "...Gelin, kitabm

okuyun! Çünkü ben, hesabmla karlaacam zaten biliyordum"' der .

2

bnu’l-Mübârek Zühd'de, Abd b. Humeyd, bnu’l-Münzir ve Hatîb, Ebû

Osman en-Nehdî'den bildirir: Mümine kitab Allah'n bildii bir gizlilikle verilir.

Kii bu kitapta kötülüklerini okuyunca yüzünün rengi deimeye balar.

yiliklerini okuyunca da yüzünün rengi eski haline döner. Sonra da

kötülüklerinin iyiliklere dönütürüldüünü görür. te o zaman: "...Gelin,

kitabm okuyun! Çünkü ben, hesabmla karlaacam zaten

biliyordum
"3 der .

4

Ahmed, Ebu'd-Derdâ'dan bildirir: Resûlullah (saiialahu aleyhi vejeikm) öyle

buyurdu: ‘'Kyamet gününde secde için ilk önce bana izin verilir. Secdeden

ban kaldrmaya da ilk önce bana izin verilir. Bam secdeden kaldrnca

önüme bakarm, önümü, arkam, sam ve solumu dolduran dier tüm

ümmetler içinden kendi ümmetimi tanrm.'' Adamn biri: “Yâ Resulallah!

Nuh'tan sana kadar yaayan o kadar insan arasnda kendi ümmetinden

olanlar nasl tanrsn?" diye sorunca, Allah Resulü (seiiaiiahu aleyhi mailem) öyle

buyurdu: "Abdestten dolay el, ayak ve yüzleri parldar ki baka ümmetlerden

hiç kimse onlar gibi olmaz. Ayrca kitaplarnn salarndan verilmesinden

onlar tanrm. Nesillerinin önlerinde olmasyla da onlar tanrm."5

1 Hakka Sur. 19, 20
2
îbn Kesir, Tefsir

1de (8/241) geçtii üzere bn Ebî Hatim.

3 Hâkka Sur. 19, 20
4 bnu'l-Mübârek (1415) ve Hatb (11/6).

5 Ahmed 36/64-66 (21737-21739). Muhakkikleri: "snad hasen Üayrihi'dir"

demilerdir.
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bn Cerîr'in bildirdiine göre bn Abbâs: “oü ifadesini: “Kesin bir

ekilde biliyordum” eklinde açklamtr.

2

Saîd b. Mansûr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Berâ b. Âzib:
“

kS”3 âyetini: “Meyveleri yakndr"' eklinde açklamtr .

4

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Katâde: "Meyveleri sarkmtr"5

âyetini açklarken: “Kii ayaktayken zorlanmadan bu meyvelerden

koparabilir” demitir .

6

bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Dahhâk: "^j^LS
"7 ifadesini: "Meyveleri"

eklinde açklamtr.

Abdurrezzâk, bnu’l-Münzir, Taberânî, bn Merdûye ve Hatîb'in Selman el-

Fârisî'den bildirdiine göre Resûlullah (saiiaiiahu aievt» «ailem; öyle buyurmutur:

"Hiç kimse «Bismillâhirrrahmânirrahîm. Bu, Yüce Allah'tan filan olu filan

kiiye yüksek Cennete sokulmas ve sarkan meyvelerden yedirilmesine dair bir

belgedir» eklinde bir yaz almadan Cennete giremez. "8

Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre Katâde: "Geçmi günlerde

yaptklarnza karlk, afiyetle yiyin, için
"9 âyetini açklarken öyle demitir:

“Bu günler fani ancak kiiyi baki olan günlere doru götürür. Onun için baki

günleriniz için bu fani günlerde elinizden geldiince amellerde bulunun.

Allah’a dayanmayan hiçbir güç de yoktur.”

bnu'l-Münzir, Yusuf b. Yâkub el-Hanefî’den bildirin Bana ulaana göre

kyamet gününde Yüce Allah öyle buyurun “Dostlanm! Dünyadayken sizleri

1

Hakka Sur. 20
2 bn Cerîr (23/232).

3 Hâkka Sur. 23
4
Felhu'l-Bârfde (6/321) geçtii üzere bn Ebl Hatim.

5 Hâkka Sur. 23
6 bn Ebî eybe (13/140) ve Fethu'l-Bâr?de (6/321) geçtii üzere Abd b. Humeyd.
7 Hâkka Sur. 23
8
Taberânî (6191), M. el-Evsat (2987) ve Hatîb (5/4, 7/95, 11/319, 12/67). bnuT-Cevzî,

el-îlelu'l-Mütenâhiye'de (2/446, 447): "Böylesi bir hadisin Resûlullah' tan (sallallahu aleyhi

vesellem) gelmesi sahîh deildi r" demitir.
9 Hâkka Sur. 24
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ne çok üzdüm. Susuzluktan dudaklannz büzütü, gözleriniz çöktü,

mideleriniz kurudu. Bugün ise nimetlerinizin içinde yaayn. Fani günlerde

yaptklanmza karlk afiyetle yiyip için.”

bnu'l-Münzir, el-Kâmil’öe bn Adiy ve uabu'l-îman ’da Beyhakî'nin

bildirdiine göre Abdulazîz b. Rufey’: “Geçmi günlerde yaptklarnza

karlk, afiyetle yiyin, için
"1

âyetini açklarken: "Bu yaplanlardan kast

oruçtur” demitir.

2

Beyhakî, Nâfi'den bildirin bn Ömer birkaç arkadayla birlikte Medine'nin

kenar mahallelerine doru gitti. Bir yerde kendisine bir sofra koydular. O

esnada oradan bir çoban geçti. bn Ömer: "Ey çoban! Gel soframzdan sen de

ye!" diye seslenince, çoban: "Oruçluyum” karln verdi. bn Ömen

"Böylesi an scak bir günde dalarda koyunlan yayarken mi oruç

tutuyorsun?” deyince, çoban: "Vallahi bu fani günlerimi deerlendirmeye

çalyorum” karln verdi. bn Ömer onun takvasn snamak amacyla: "u
sürüden bize bir koyun satar msn? Hem parasn alrsn, hem de etini yerken

bize de katlr sen de yersin" deyince, çoban: "Bu koyunlar benim deil

efendimindir” karln verdi. bn Ömer: "Efendine kurt kapt dersen

efendin sana ne yapabilir ki?” deyince, çoban dönüp gitti. Giderken de

parman semaya doru kaldrp: "Allah görmüyor mu?” demeye balad.

bn Ömer de onun ardndan: "Çoban «Allah görmüyor mu?» diyor” sözünü

tekrar etmeye balad. Medine'ye döndüünde bu çobann efendisini çard
ve hem sürüyü, hem de çoban ondan satn ald. Köle olan çoban azat

ettikten sonra da sürüyü ona hibe etti .
3

U JÎ fa *y Ojî fi^ U jjâd JUJ fcl ji uîj

J. ili* * UU^ j-M U * çili li
* .LJ-

oiub.

1

Hakka Sur. 24
2 bn Adiy (2^25) ve Beyhakî (3949).

3 Beyhakî (5291).
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"Kitab kendisine sol tarafndan verilen ise öyle der: Keke
kitabm bana verilmeseydi. Hesabmn ne olduunu da

bilmeseydim. Keke onunla her ey bitseydi! Malm bana

hiçbir yarar salamad. Gücüm de yok olup gitti/'

(I laldn Sur. 25-26)

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Katâde: "Keke onunla her ey

bitseydi !" 1

âyetini açklarken: “Dünyada en çok nefret ettikleri ey ölüm

olmasna ramen orada ölümü temenni ederler" demitir. "Gücüm de yok

olup gitti
"2

âyetini açklarken de öyle demitir: “Cehenneme girecek herkes

bir kasabann lideri deildir. Ancak Yüce Allah onlan yaratm ve bedenlerini

kendi emirlerine vermitir. Sonra bedenin uzuvlarna emirlerini dinleyip ona

kar gelmemelerini emretmitir.”

Hennâd'n bildirdiine göre Dahhâk: "Keke onunla her ey bitseydi !"3

âyetini öyle açklad: “Keke öldükten sonra her ey bitseydi de bir daha

dirilmeseydim" der .

4

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Mücâhid: "Gücüm de yok olup gitti
"5

âyetini açklarken: “Güçten kast hüccettir” demitir.

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre krime: "Gücüm de yok olup gitti
"6

âyetini açklarken: "Güçten kast kiinin hüccetidir” demitir.

Saîd b. Mansûriun bildirdiine göre Muhammed b. Ka'b: "Keke onunla

her ey bitseydi !"7 âyetini açklarken: “Kendisiyle her eyin bitmesi dilenen

ey ölümdür" demitir. "Gücüm de yok olup gitti
" 8

âyetini açklarken:

“Güçten kast hüccetidir" demitir.

1

Hakka Sur. 27
2
Hakka Sur. 29

3 Hakka Sur. 27
4 Hennâd (224).

5 Hakka Sur. 29
6 Hakka Sur. 29
7 Hakka Sur. 27
8
Hakka Sur. 29
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bn Cerîr'in bildirdiine göre bn Abbâs: "Gücüm de yok olup gitti"

1

âyetini açklarken: “Kendisine dayanabileceim ne kadar delilim varsa hepsi

yok olup gitti ve bana hiçbir faydas dokunmad" demitir .

1

ipijS ö 4*jî <44 j fi
* 4U p * tjü ijii

"Onu yakalayp balayn, sonra da cehenneme atn. Sonra

onu boyu yetmi arn olan zincire vurun." (Hâkka Sur. 30-32)

bnu’l-Münzir'tn bildirdiine göre bn Cüreyc: "Onu yakalayp balayn"3

âyetini açklarken: “Bana bildirilene göre bu kii Ebû CehTdir" demitir.

bnu'l-Mübârek, Hennâd Zühd’de, Abd b. Humeyd ve bnu'l-Münziriin

bildirdiine göre Nevf e-âmî: "Sonra onu boyu yetmi arn olan zincire

vurun"

4

âyetini açklarken öyle demitir: “Âyette zikredilen arnlardan her

biri yetmi kulaçtr. Bir kulaç da buras (Küfe) ile Mekke aras kadardr."s

bnu'l-Mübârek, Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd ve bnu'l-Münzir, Ka'b'dan

bildirir: “Âyette zikredilen zincirin tek bir halkas dünyada bulunan tüm

demirler kadardr."
6

bn Ebî Hâtim ve Beyhakî’nin el-Ba's ve'n-Nüûr’da bildirdiine göre bn

Abbâs: "Sonra onu boyu yetmi arn olan zincire vurun"7
âyetini açklarken:

"Bu zincir kiinin dübüründen girip burnundan çkar ki kii artk ayaklan

üzerinde duramaz" demitir.

8

1

Hâkka Sur. 29
1 bn Cerîr (23/236).

3 Hakka Sur. 30
4 Hâkka Sur. 32

5 bnu'l-Mübârek (Zevâidu Nuaym, 288) ve Hennâd (266).
6
bnu'l-Mübârek (Zeoâidu Nuaym, 289).

7 Hâkka Sur. 32
8
et-Tahoîfu mitu’n-NÛr'da (sh. 130) geçtii üzere bn Ebî Hâlim ve Beyhakî (594).
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bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre bn Cüreyc: 'Sonra onu

boyu yetmi arn olan zincire vurun
”

1

âyetini açklarken öyle demitir: bn

Abbâs bunu açklarken: "Zincir dübüründen geçirilip azndan çkarlr. Sonra

çekirgenin çöpe saplanp atete tutulmas gibi zincire saplanm bir ekilde

atein üzerinde kzartlrlar" demitir.*

bnu'l-Münzir, bn Cüreyc vastasyla Mücâhid'den bildirin "Bana ulaana

göre bu zincir kiinin dübüründen girip azndan çkar veya azndan girip

dübüründen çkar. Sonra da ayn zincirle iyice balanr.”

Ebû Ubeyd, Abd b. Humeyd ve bnu'l-Münzir, Ebu'd-Derdâ'dan bildirir:

Yüce Allah’n öyle bir zinciri vardr ki Cehennemi yarattndan insanlarn

kafalar içine atlana kadar onunla kaynayan kazanlar vardr. Yüce Allah

kendisine olan imanmzdan dolay bu zincirden bizleri kurtaracaktr. Onun

için yoksullara yemek yedirmeye dikkat et ey Ümmü'd-Derdâ!”

byküJl VJ ÜSi; V * JiP j v‘l ;ui» Vj
" 0 ' *

"slîn'den baka yiyecek de yoktur. Onu günahkârlardan

bakas yemez." (Hâkka Sur. 36. 37)

bn Ebî Hâtim, Ebu'l-Kâsm ez-Zecâcî en-Nehavî ÂmâlVde Mücâhid

vastasyla bn Abbâs'tan bildirin "s/m'in ne olduunu bilmiyorum, ama

sanrm zakkumdur.”

Abd b. Humeyd, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in krime vastasyla

bildirdiine göre bn Abbâs:
"sîin

,

Cehennemdekilerden akan kan ile suyun

kanmdr” demitir.

bnu’l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in Ali b. Ebî Talha vastasyla bildirdiine

göre bn Abbâs:“slîn, Cehennemdekilerden akan rindir” demitir .

3

1

Hakka Sur. 32
2
et-Tahvîfu mine'n-Nâ/da (sh. 130) geçtii üzere bn Ebî Hâtim.

3
el-tkârida (2/49) geçtii üzere bn Ebî Hâtim.
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Hâkim'in Ebû Saîd el-Hudrî'den bildirdiine göre Hz. Peygamber (raleiiahc aleyhi

veseiiem) öyle buyurmutur: “Cehennemde içirilecek olan irinden (slîn) ayet bir

kova dünyaya dökülecek olsa dünya ahalisinin tümü kokuurdu.
,n

bnu’l-Münzir’in bn Cüreyc vastasyla bildirdiine göre Ibn Abbâs: "slîn

Cehennemliklerin yiyeceklerinden biridir” demitir.

bnu’l-Münziriin bildirdiine göre Dahhâk: "slîn Cehennem içinde bir

aaçtr” demitir.

Beyhakî uabu'l-îmatt’da Sa'sa'a b. Sûhân'dan bildirir: Bedevinin biri Ali b.

Ebî Tâlib'e geldi ve: "Sen “ö^Lûji yj disl il” âyetine nasl bakyorsun? Zira

vallahi herkes hata iler!" deyince, Hz. Ali tebessüm etti ve: “Ey bedevi söz

konusu âyet: ^ J (Onu günahkârlardan bakas yemez)”2

eklinde okunmaldr” karln verdi. Bedevi: “Doru söyledin ey

müminlerin emiri! Zira Yüce Allah kulunu terk edecek deildir” dedi. Sonra

Hz. Ali, Ebu'l-Esved'e döndü ve: “Arap olmayanlann çou slam’a girdi.

Kuriân' doru bir ekilde okumalar için iaretler koy” dedi. Bunun üzerine

Ebu’l-Esved harflerin üzerine ötre, üstün ve esre eklindeki iaretleri koydu .

3

Abd b. Humeyd ve Buhârî'nin Târih’de Ebu'd-Dehkân'dan bildirdiine

göre Abdullah "Onu günahkârlardan bakas yemez"4
âyetini: “

îJ} âftb y

lafzyla hemze ile okumutur.
5

Saîd b. Mansûr'un bildirdiine göre Mücâhid: "Onu günahkârlardan

bakas yemez"6
âyetini: ^ ’&k lafzyla hemzesiz bir ekilde

okumutur.

Hâkim, Ebu'l-Esved ed-Duelî ile Yahya b. Ya’mer vastasyla bn Abbâs'tan

bildirin "Onu günahkârlardan bakas yemez"7
âyeti lafzyla deil

1

Hâkim (2/501, ~$ahîh“). Zayf hadishr (Bakn: Elbânî, Da'îfu’l-Câmi', 4803).
2
Hakka Sur. 37

3 Beyhakî (1684).

4 Hakka Sur. 37
5 Buhârî (4/294).

6
Hakka Sur. 37

7 Hâkka Sur. 37
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lafzyla okunur. "Dorusu inananlar, yahudiler, sabiiler ve

hristiyanlardan Allah'a ve âhiret gününe inanan, yararl i yapan kimselere

korku yoktur, onlar üzülmeyeceklerdir"’ âyeti de lafzyla deil

“j^LUaJi” lafzyla okunmaldr. 2

Uj * pj <•[ * ^ ^ ^

Aîy^ * li *>LJj /j>IT * o U *>LU jj^Lî

* a**i ^y3 ib * Vj dr?

îjdâ iîjj * ÜP Oi-Î ^^ Ui * jJjI & liikjj

* -^ISI Jp :>1>J% *^ (&; 5i (OüJ lîp * ^Jü

"Görebildiklerinize ve göremediklerinize yemin ederim ki, o

(Kur an) çok erefli bir elçinin sözüdür. 0, bir airin sözü

deildir. Ne de az inanyorsunuz! Bir kâhinin sözü de

deildir. Ne de az düünüyorsunuz! O, âlemlerin Rabbi

tarafndan indirilmedir. Eer (Peygamber) bize isnat ederek

baz sözler uydurmu olsayd, mutlaka onu kudretimizle

yakalardk. Sonra onun can damann kopanrdk. Hiçbiriniz

de onu koruyamazdnz. Dorusu o (Kur'ân), takva sahipleri

için bir öüttür. çinizde yalanlayanlar bulunduunu

üphesiz bilmekteyiz. Dorusu o (Kur'ân) inkarclar için bir

üzüntüdür. O, üphesiz kesin gerçektir." (Hakka Sur. ss-s)

’ Mâide Sur. 69
2
Hâkim (2/501, "sahîh'').



Âyet: 38-51 627

bn CenYin bildirdiine göre bn Abbâs: "Görebildiklerinize ve

göremediklerinize yemin ederim"' buyruunu açklarken: “ster görün, ister

görmeyin her eye yemin ediyorum, anlamndadr" demitir.

2

Abd b. Humeyd ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Katâde: "O, bir airin

sözü deildir ..."3 buyruunu açklarken: “Yüce Allah onu iirden temizlemi,

ondan uzak tutmutur2
' demitir. "Bir kâhinin sözü de deildir..."4

buyruunu açklarken de: “Yüce Allah onu kahinlikten temizlemi ve uzak

tutmutur” demitir.

Taberânî M. el-Evsafta Yezîd b. Âmir es-Suvâî'den bildirir: Zamannda

azgn müriklerle birlikte gezerken birinin: "Eer bize isnat ederek baz

sözler uydurmu olsayd, mutlaka onu kudretimizle yakalardk. Sonra onun

can damarn koparrdk"5 dediini iittik. Bu sözleri duyunca çok korktuk ve:

“Daha önce duymadmz ve bilmediimiz bu sözler de ne!” demeye

baladk. Söyleyenin kim olduuna bakarken Hz. Peygamberdi (saiBiiahu aievhî veseiiem)

giderken gördük .

6

Abd b. Humeyd ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre bn Abbâs: “ Al*

âyetini: “Onu kudretimizle yakalardk” eklinde açklamtr.

Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre Hakem: Al* Cirfl"* âyetini: “Onu

hak ile yakalardk” eklinde açklamtr.

bn Cerîr ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre bn Abbâs: “Vetîn ifadesi

can daman anlamndadr” demitir .

9

’ Hâkka Sur. 38, 39
2 bn Cerîr (23/242).

3 Hâkka Sur. 41

4 Hakka Sur. 42

5 Hâkka Sur. 44-46
6

Taberârû (8922). Heysemî, Mecmuu 'z-Zevâictde (7/128, 129) der ki: "snadnda

tanmadm biri olan es-Sâib b. Yesâr et-Tâifî vardr. Dier ravileri ise güvenilirdir."

7 Hâkka Sur. 45
8
Hâkka Sur. 45

9 bn Cerîr (23/244).
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Firyâbî, Saîd b. Mansûr, Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî

Hâtim ve Hâkim'in bildirdiine göre bn Abbâs: "Sonra onun can damarn

koparrdk"

1

âyetini açklarken: “Can damarndan kast, kalbin asl olduu

damardr" demitir .

1

bnu'l-Münzir ve Hâkim’in bildirdiine göre bn Abbâs: "^i”3 ifadesini

açklarken: “Kalbin srt balants olan omuriliktir" demitir.

4

Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre Katâde: ifadesini açklarken:

“Bunun kalbin asl olduu damar olduu söylenirdi" demitir.

Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre Mücâhid: “Vetîn, omuriliktir"

demitir.

Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre klime: “Vetîn, kalbin asl olduu

damardr" demitir.

bn Ebî Hâtim, Husayn b. Abdirrahman vastasyla bn Abbâs’tan bildirir:

“Kiinin vefat an geldii zaman ölüm melei gelir ve onun can damanna

basar. Bu damar kopunca kiinin ruhu çkar. te o zaman kiinin baklan

sabitleir ve ruhu çkmaya balar."

Abd b. Humeyd ve bnu'l-Münzir, krime’den bildirir:
,4
Vetîn denilen

damar koptuu zaman kii ne acktn, ne de doyduunu hisseder."

bnu'l-Münzir’in bildirdiine göre ibn Cüreyc: “Dorusu o, takva sahipleri

için bir öüttür... Dorusu o inkarclar için bir üzüntüdür. O, üphesiz kesin

gerçektir
"6

âyetlerini açklarken: “Bundan kast, Kuriân’dr" demitir.

Abd b. Humeyd ve bnu'l-Münzir’in bildirdiine göre Katâde: “Dorusu o,

takva sahipleri için bir öüttür"1

âyetini açklarken: “Bundan kast,

1

Hakka Sur. 46
1

Talîku't-Ta'lîk (4/347) ile Fethu’l-BârVde (8/664) geçtii üzere Firyâbî, bn Cerîr

(23/244), Talîku't-Ta'lîk (4/347) ile Fethuî-BSrrde (8/664) geçtii üzere bn Ebî Hâtim /e

Hâkim (2/501, ’sahih"). bn Hacer: “snad güçlüdür" demitir.
3 Hâkka Sur. 46
4 Hâkim (2/501, "sahih").

5 Hâkka Sur. 46
6
Hâkka Sur. 48, 50, 51
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Kur’ân'dr” demitir. “Dorusu o inkarclar için bir üzüntüdür"
2

âyetini

açklarken: “Bu üzüntüyü kyamet gününde duyacaklardr” demitir.

1

Hakka Sur. 48
2
Hâkka Sur. 50



MEÂRC SÛRES
bnu'd-Durays, Nehhâs, bn Merdûye ve Beyhakî’nin bildirdiine göre bn

Abbâs: “Meâric Sûresi, Mekke’de nazil oldu” demitir.’

bn Merdûye, bnu’z-Zübeyr'den aynsn bildirir.

# d & * jib öo»üd * gjij

"Biri çkp gelecek azab istedi. Kâfirler için onu bertaraf

edecek yoktur. O, yüksek dereceler sahibi olan Allah'n

katndandr." (Meâric Sur. -:)

Firyâbî, Abd b. Humeyd, Nesâî, bn Ebî Hatim, Hâkim ve ibn Merdûye'nin

bildirdiine göre bn Abbâs: "Biri çkp gelecek azab istedi
" 3

âyetini

açklarken öyle demitir: Bu kii Nadr b. el-Hâris’tir. Zira çkp: "Allahm! Eer

bu Kitap, gerçekten Senin katndan ise bize gökten ta yadr veya can

yakc bir azab ver
" 3 demiti. Yüce Allah: "Biri çkp gelecek azab istedi.

Kâfirler için onu bertaraf edecek yoktur. O, yüksek dereceler sahibi olan

Allah tarafndandr"4 buyurarak bu azabn yüksek makamlar sahibi olan Allah

katndan geleceini bildirdi .

5

bnu'l-Münzir, Zeyd b. Eslem’den aynsn bildin'r.

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Süddî: "Biri çkp gelecek azab istedi"’

âyetini açklarken öyle demitir: Bu kii Nadr b. el-Hâris’tir. Zira çkp:

"Allahm! Eer bu Kitap, gerçekten Senin katndan ise bize gökten ta

t—»iJLiu

' bnu'd-Durays (17), Nehhâs (sh. 749) ve Beyhakî, Delâü (7/142, 143).

3
Meâric Sur. 1

3
Enfâl Sur. 32

4
Meâric Sur. 1-3

5
Nesâî, S. el-Kübrâ (11620), bn Ebî Hâtûn (5/1690) ve Hakim (2/502, •sahîh”).

6
Meâric Sur. 1



Âyet: 1-3 631

yadr veya can yakc bir azab ver
"

1

demiti. Bu azap da bana Bedir

savanda geldi .

1

bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre bn Cüreyc: "Biri çkp gelecek azab

istedi
"3 âyetini açklarken öyle demitir: "Dünyada iken: "Allahm! Eer bu

Kitap, gerçekten Senin katndan ise bize gökten ta yadr veya can yakc

bir azab ver
" 4 demelerine karlk bu azap âhirette balanna gelecektir.

Böylesi bir azab isteyen kii de Nadr b. el-Hâris'ti."

bnu’l-Münzir, Hasan(- Basri)’den bildirir: "Biri çkp gelecek azab istedi
"5

âyeti nâzil olduu zaman insanlar: "Bu azap kimin bana gelecek?" diye

sormaya baladlar. Bunun üzerine Yüce Allah: "Kâfirler için onu bertaraf

edecek yoktur
"6

âyetini indirdi .

7

Saîd b. Mansûr, Abd b. Humeyd ve bnu'l-Münzir’in bildirdiine göre

Mücâhid: "Biri çkp gelecek azab istedi
"8

âyetini açklarken öyle demitir:

"Birisi çkp azabn inmesini istedi. stedikleri bu azap da âhirette balanna

gelecektir. Zira: "Allahm! Eer bu Kitap, gerçekten Senin katndan ise bize

gökten ta yadr veya can yakc bir azab ver
"9 demilerdi."

Abd b. Humeyd, Atâ’dan bildirir: Abduddâroullanndan Hâris b. Alkame

adnda biri: "Allahm! Eer bu Kitap, gerçekten Senin katndan ise bize

gökten ta yadr veya can yakc bir azab ver"
10

dedi. Yüce Allah da bu

istekleri konusunda: "Rabbimiz! Bizim paymz hesap gününden önce ver,

dediler
" 11

buyurdu. Yine: "Andolsun, sizi ilk defa yarattmz gibi teker

1

Enfâl Sur. 32
2 bn Ebî Hatim (5/1690).

3 MeâricSur. 1

4
Enfâl Sur. 32

5 Meâric Sur. 1

6
Meâric Sur. 2

7 Ubey b. Ka'b bu ayeti "giî ü j*" eklinde okumutur.
8
Meâric Sur. 1

9
Enfâl Sur. 32

10
Enfâl Sur. 32

” Sâd Sur. 16
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teker bize geldiniz ..."

1

buyurdu. Yine: "Biri çkp gelecek azab istedi"*

buyurdu. Burada azab isteyen kii: "Allahm! Eer bu Kitap, gerçekten Senin

katndan ise bize gökten ta yadr veya can yakc bir azab ver
"3 diyen

kiidir. "Rabbimiz! Bizim paymz hesap gününden önce ver, dediler
"4

diyen kii de azab isteyen kiidir.

Abd b. Humeyd ve bnu'l-MünzVin bildirdiine göre bn Abbâs bu sûrenin

ilk âyetini: "jiLi ju. (Bir sel akt)"5 eklinde okumu ve: "Cehennemde bir

vadi taarak akt" eklinde açklamtr.

bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre bn Abbâs: "...Yüksek

dereceler sahibi ..."
6 buyruunu: "Yücelik ve lütuflar sahibi" eklinde

açklamtr.

7

Abd b. Humeyd, bnu'l-Münzir ve Azame ’de Ebu'-eyh’in bildirdiine

göre Mücâhid: "...Yüksek dereceler sahibi ..."
8 buyruunu açklarken:

"Derecelerden kast, semann basamaklardr" demitir.

9

Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre Mücâhid: "...Yüksek dereceler

sahibi ..."
10 buyruunu açklarken: "Derecelerden kast, meleklerin semaya

çkt basamaklardr" demitir.

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Katâde: "...Yüksek dereceler

sahibi ..."
1 buyruunu açklarken: "Derecelerden kast, Yüce Allah'n lütuf ve

nimetleridir" demitir.

1

En'âm Sur. 94
1
Meâric Sur. 1

3
Enfâl Sur. 32

4
Sâd Sur. 16

5
Nâfi', bn Âmir ve Ebû Cafer de bu ekilde okumulardr. bn Kesir, Ebû Amr

Asm, Hamza, Kisâî, Yâkub ve Halef ise "Sordu" anlamna gelecek ekilde, hemze ile

"JL" lafzyla okumulardr. (et-Ner, 2/291).

6
Meâric Sur. 1-3

7
el-tkân'da (2/49) geçtii üzere bn Ebî Hatim.

8
Meâric Sur. 1-3

9 Ebu -eyh (568).
10
Meâric Sur. 1-3
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Ayet: 4 633

Ahmed ve bn Huzeyme'nin bildirdiine göre Sa'd b. Ebî Vakkâs adamn

birinin: “lebbeyk! Ey dereceler sahibi!” dediini iitince, ona: "Yüce Allah

dereceler sahibidir; ancak Resûlullah'n (saiiaiiahu aleyhi «ailem) yannda bulunduk ve

öyle eyler söylemezdik” dedi .

1

Ûisr
p>; ^ 4

\ i3%

"Melekler ve Ruh ona süresi elli bin yl olan bir günde

yükselir/' (Meâric Sur. 4)

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Âsim, "Melekler ve Ruh ona süresi elli

bin yl olan bir günde yükselir
"3

âyetini: lafzyla, “o” harfiyle

okumutur.

4

Abd b. Humeyd, Ebû shâk'tan bildirir: Abdullah (b. Mes’ud), "Melekler ve

Ruh ona süresi elli bin yl olan bir günde yükselir" s
âyetini: lafzyla,

harfiyle okurdu .

6

bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs: "...Süresi

elli bin yl olan bir günde ..."7
âyetini açklarken öyle demitir Yüce Allah’n

emrinin vard yerin en alt ksmndan yedi kat semann en son noktasna

kadar olan mesafe elli bin yllk mesafedir. "Süresi sizin hesabnzla bin yl

olan bir günde" 8
âyetinde ise Allah’n emrinin katndan yere inmesi veya bir

eyin yeryüzünden katna çkmasnn bir gün sürdüü ifade edilmitir. Bu

1

Meâric Sur. 1-3

1 Ahmed 3/74 (1475) ve bn Huzeyme (4/172, muallak olarak). Müsned 'in

muhakkikleri: "Munkat' olduu için isnâd zayftr" demilerdir.
3 Meâric Sur. 4
4
Nah', bn Kesîr, Ebû Amr, bn Âmir, Hamza, Ebû Cafer, Yâkub ve Halef de bu

ekilde okumulardr. (en-Ner

;

2/292).

5 Meâric Sur. 4
6
Kisâî de bu ekilde okumutur, bak: Bahru'l-Muhît (8/333), en-Ner (2/292).

7
Meâric Sur. 4

8
Secde Sur. 5
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günün miktar da insanlarn zaman ve hesabna göre bin yl sürmektedir. Zira

sema ile yer arasnda be yüz yllk bir yolculuk mesafesi vardr.’

bn Ebî Hatim, bn Abbâs'tan bildirir: "Yerin her bir tabakasnn kalnl

be yüz ylk bir mesafedir. ki tabaka arasnda da yine be yüz yllk bir

mesafe vardr. Semann her bir katndan dier katna kadar be yüz yllk bir

mesafe vardr. Bu ekilde yerin yedi kat ile semann yedi kat on dört bin yllk

bir mesafeyi oluturmaktadr. Yedinci kat sema ile Ar'n arasnda da otuz alt

bin yllk bir mesafe vardr. te "...Süresi elli bin yl olan bir günde..

âyetinde zikredilen elli bin yllk süreden kast budur.” 3

bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve Beyhakî'nin el-Ba's’da bildirdiine göre bn

Abbâs: "Süresi sizin hesabnzla bin yl olan bir günde"4
âyetini açklarken:

"Dünyada iken olan bir eydir. Melekler miktar bin yl olan bir günde semaya

çkarlar" demitir. "Süresi elli bin yl olan bir günde"5
âyetini açklarken de:

"Bu da âhirettedir. Yüce Allah âhiretteki bir günü kafirler için elli bin yl

uzunluunda yapar" demitir.

6

bn Ebî Hatim ve Beyhakî'nin el-Ba’s'da bildirdiine göre bn Abbâs:

"...Süresi elli bin yl olan bir günde ..."7
âyetini açklarken: "Kyamet

günlerinden bir günü sizin imdiki günlerinize göre ölçecek olursanz oradaki

bir günün sizin elli bin ylnza denk geldiini görürdünüz" demitir .

8

bn Merdûye, krime'den bildirir: Adamn biri bn Abbâs’a: "Süresi elli bin

yl olan bir günde"9
âyeti, "Gökten yere kadar bütün ileri Allah yürütür.

Sonra bu iler, süresi sizin hesabnzla bin yl olan bir günde O'na yükselir"'

’ îbn Kesîr, Tefsir’de (8/248) geçtii üzere bn Ebî Hatim.
2
Meâric Sur. 4

3 bn Kesîr, Tefsir'de (8/248, 249) geçtii üzere bn Ebî Hatim.
4
Secde Sur. 5

5
Meâric Sur. 4

6 bn Cerîr (23/253) ve Beyhakî, uab (1/324, muallak olarak).

7
Meâric Sur. 4

8 8 bn Kesir, Tefsir
1de (8/249) geçtii üzere îbn Ebî Hatim. bn Kesîr: "snad sahihtir"

demitir.
9 Meâric Sur. 4



Âyet: 4 635

yükselir
" 1

âyeti ve "Bir de senden acele azap istiyorlar. Hâlbuki Allah asla

vaadinden caymaz. üphesiz Rabbinin nezdinde bir gün, sizin saydnz
bin yl gibidir

"2

âyetinde bahsedilen süreler nedir?" diye sorunca, Ibn Abbâs

u karl verdi: “Kyamet günü dünya günlerinden elli bin yl kadardr. Yüce

Allah gökleri ile yeri alt günde yaratmtr. Bunlardan her bir gün de bizim

hesabmza göre bin yldr. "Gökten yere kadar bütün ileri Allah yürütür.

Sonra bu iler, süresi sizin hesabnzla bin yl olan bir günde O'na yükselir
"3

âyetinde bahsedilen de ilerin Allah katna ulaana dek alaca yoldur."

Abdurrezzâk ve Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Mücâhid ve krime:

"...Süresi elli bin yl olan bir günde ..."4 âyetini açklarken öyle demilerdir:

"Bandan sonuna kadar dünyann ömrü elli bin yldr. Bu da kyamet gününe

oranla bir günlüktür."5

Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd ve Azame’de Ebu'-eyh'in bildirdiine göre

Vehb b. Münebbih: “Yerin en altndan Ar'a kadar olan mesafe elli bin

yllktr" demitir .

6

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Katâde: "...Süresi elli bin yl olan bir

günde ..."7
âyetini açklarken: “Bu günden kast, kyamet günüdür" demitir.

Ahmed, Ebû Ya'lâ, bn Cerîr, bn Hibbân ve Beyhakî el-Ba's'da Ebû Saîd el-

Hudri'den bildirir: Resûlullah'a (saiiaiishu aleyhi veseiiem): ""...Süresi elli bin yl olan bir

günde ..."
8

âyetinde bahsedilen gün ne kadar da uzun bir günmü!”

denilince, Allah Resûlü (saflaiiahu aleyhi veKien)).' "Canm elinde olana yemin olsun ki bu

1

Secde Sur. 5

1
Hac Sur. 47

3 Secde Sur. 5

4 Meâric Sur. 4

5 Abdurrezzâk (2/316).

6
Abdurrezzâk (2/315) ve Ebu'-eyh (291).

7 Meâric Sur. 4

8
Meâric Sur. 4
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gün mümine dünyada iken kld bir farz namaz uzunluu kadar hafifve ksa

klnr" buyurdu .

1

Abdurrezzâk ve Abd b. Humeyd, brahim et-Teymî'den bildirin “Kyamet

gününün uzunluu mümin için öle ile ikindi arasndaki zaman kadardr/'1

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Abdullah b. Amr: “Kyamet gününün

sknts öyle ar olur ki kafir boazna kadar ter içinde kalr" dedi. Kendisine:

“Öylesi bir günde müminlerin durumu ne olacaktr?" diye sorulunca da öyle

dedi: “Oturmalar için onlara altndan tahtlar kurulur. Bulutlar onlara gölge

yapar. O gün de kendilerine imdiki günlerinizden bir gün kadarlk ksa ve

hafif tutulur."

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Hasan(- Basrî): “O gün müminlere

dünyada iken bir farz namaz uzunluu kadar ksa gelir" demitir.

bn Ebî Hâtim, Hâkim ve Beyhakî'nin el-Ba's ’da Ebû Hureyre’der

bildirdiine göre Resûlullah Meliahu aleyhi «eeiM öyle buyurmutur: "Kyamet

günü müminler için ancak öle ile ikindi aras kadarlk bir zaman uzunluundu

olur."3

li

"Sen güzel bir ekilde sabret" (Meâric Sur. 5)

Hakîm et-Tirmizî’nin Nevâdiru'l-Usûl’de bildirdiine göre bn Abbâs: "Sen

güzel bir ekilde sabret
"4 âyetini açklarken: “Derdini benden baka kimseye

ikayette bulunma, anlamndadr" demitir.

1

Ahmed 18/246 (11717), Ebû Ya'lâ (1390), bn Cerîr (23/253, 254), bn Hibbân (7334)

ve Beyhak, uab (1/324, muallak olarak). Müsned ' in muhakkikleri: "snad zayftr"

demilerdir.
2

Abdurrezzâk (2/316).

3 Hâkim (1/84) ve Beyhakî, uab (1/324, muallak olarak). Elbânî, es-Silsiletu's-

Sahtha'da (2456) hadisin sahih olduunu söylemitir.
4
Meâric Sur. 5



Ayet: 6-18 637

Hakîm et-Tirmizî'nin bildirdiine göre Abdula'lâ b. Haccâc: "Sen güzel bir

ekilde sabret"’ âyetini açklarken: “Bir musibete, topluluk içine kimin

skntda olduu bilinemeyecek ekilde sabredilmelidir" demitir.

öjfcj * »UJJi üjfc
fji

* ij «l>j
*

$ p4
^

/

* * 4u3*-Îj <y (_$JlL*

>4S * ciiil} P] * Jsi l*5j ST *^ Uu^- ^jS» ^ JJ

ç*Jrj * y}\ <y

"Dorusu onlar onu uzak görüyorlar. Biz ise onu yakn

görüyoruz. O gün gök, erimi maden gibi olur. Dalar da

atlm yüne döner. (O gün) dost dostu sormaz. Birbirlerine

gösterilirler. Günahkar kimse ister ki, o günün azabndan

kurtulmak için oullarn, karsn, kardeini, kendisini

koruyup barndran tüm ailesini ve yeryüzünde

bulunanlarn hepsini fidye olarak versin de, kendisini

kurtarsn. Hayr, o alevlenen bir atetir. Derileri kavurup

soyar. Yüz çevirip geri döneni, (servet) toplayp yan
(kendine) çarr!" (Meâric Sur. e-s)

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre A'me: "Dorusu onlar onu uzak

görüyorlar
"2

âyetini açklarken: “Kyamet saatini uzak görüyorlar" demitir.

bnu'l-MünziHin bildirdiine göre bn Cüreyc: "Dorusu onlar onu uzak

görüyorlar. Biz ise onu yakn görüyoruz"’ buyruunu açklarken: “Onlar

kyameti yalanlyorlar oysa biz mutlaka gelip çatacan biliyoruz" demitir.

’ Meâric Sur. 5
2

Meâric Sur. 6
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Ahmed, Abd b. Humeyd, bnu'l-Münzir, Hatîb el-Müttefik ve'l-Müfterik’de

ve el-Muhtâre ’de Diyâ’nn bildirdiine göre bn Abbâs: "O gün gök, erimi

maden gibi olur
"2

âyetini açklarken: "O günü gökyüzü zeytinya tortusu

gibi olur" demitir .

3

Tastî’nin bildirdiine göre Nâfi* b. el-Ezrak, bn Abbâs’a: " iCJ oJZ

buyruunun anlam nedir?" diye sorunca, bn Abbâs: "Gökyüzü,

kyamet gününün korkusuyla erimi ya, kararm ter gibi olur" dedi. Nâfi’:

"Araplar öylesi bir ifadeyi (Mühl) bilir mi ki?" diye sorunca da bn Abbâs su

karl verdi: "Evet, bilirler. airin:

"Kararm teri belinde iip Kalm gibi

Sanki zekidendi de birden suyu kesildi" dediini itmez misin?" 5

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Katâde: "O gün gök, erimi maden

gibi olur
”6

âyetini açklarken: "imdi onu mavi olarak görüyorsun, ancak o

günü maden eriyii gibi krmzya dönecektir" demitir.

Abd b. Humeyd ve bnu'l-Münziriin bildirdiine göre Mücâhid: "O gün

gök, erimi maden gibi olur
"7

âyetini açklarken: "Zeytinya tortusu gibi

olur" demitir, jUmi o^S" 8
âyetini: "Dalar da yün gibi olur" eklinde

açklamtr. "Birbirlerine gösterilirler ..."
9 buyruunu açklarken de:

"Müminlere kafirlerin hali gösterilir" demitir.

Abd b. Humeyd ve bnu'l-Münziriin bildirdiine göre Katâde: "Dost, dostu

sormaz"10
âyetini açklarken: "Herkes kendi derdine düüp dier insanlan

1

Meâric Sur. 6, 7
2
Meâric Sur. 8

3 Ahmed 3/416 (1946), Hatîb (1/639) ve Diyâ (9). Müsned'in muhakkikleri: "snad
zayftr" demilerdir.

4
Meâric Sur. 8

5 el-tkân’da (2/95) geçtii üzere Tastî.

6
Meâric Sur. 8

7
Meâric Sur. 8

8
Meâric Sur. 9

9 Meâric Sur. 11

0
Meâric Sur. 10
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unutur" demitir. "Birbirlerine gösterilirler ..."
1

buyruunu açklarken:

"Vallahi kyamet gününde birbirinizi görüp tanyacaksnz" demitir.

"...Günahkar kimse o günün azabndan kurtulmak için oullarn fidye

olarak vermek ister
"2

âyetini açklarken de öyle demitir: "Günahkar kii

onun günün deheti ve iddetinden dolay kurtulmak için ailesinden ve

akrabalarndan kendisine yakn olanlar teker teker fidye olarak vermek

ister."

bn Cerîriin bildirdiine göre bn Abbâs: "Birbirlerine gösterilirler..."
3

buyruunu açklarken: "Orada insanlar birbirlerini görüp tanrlar, ancak

birbirlerinden kaçarlar” demitir .

4

fanu'l-Münziriin bildirdiine göre Dahhâk: "^Las^"5 ifadesini: "Aireti"

eklinde açklamtr.

bnu'l-Münziriin bildirdiine göre Muhammd b. Ka'b: "Kendisini

barndran tüm ailesini
"6

âyetini açklarken: "Bu aileden kast, bal

bulunduu sülaledir" demitir.

Abd b. Humeyd ve bnu’l-Münzir'in bildirdiine göre Mücâhid: “«uLas^"7

ifadesini: “Kabilesi" eklinde açklamtr. âyetini: "Kafa derisini

kavurup soyar" eklinde açklamtr. "Yüz çevirip geri döneni ve toplayp

yan çarr!" 9 buyruunu açklarken de: "Haktan yüz çeviren ile servet

yp biriktireni kendine çarr" demitir.

bn Cerîriin bildirdiine göre bn Abbâs: âyetini: "Kafa

derisini kavurup soyar" eklinde açklamtr.’

’ Meâric Sur. 1

1

2
Meâric Sur. 11

3 Meâric Sur. 11

4 bn Cerîr (23/257, 258).

5 Meâric Sur. 13
6
Meâric Sur. 13

7 Meâric Sur. 13
g
Meâric Sur. 16

9 Meâric Sur. 17, 18
10
Meâric Sur. 16
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Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre

Katâde: "Derileri kavurup soyar
"2

âyetini açklarken: “Bann derisi ile

yüzünün güzelliklerini yakp yok eder" demitir. "Yüz çevirip geri döneni ve

toplayp yan çarr!"3 buyruunu açklarken de: “Yüce Allah’a itaatten

yüz çevirip, Allah'n Kitâb’ndan uzak duran ve günah yollardan mal

biriktireni kendine çarr" demitir.

Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre Kurra b. Hâlid: "Derileri kavurup

soyar
"4

âyetini açklarken: “Bann derisinden balamak üzere bedenin her

bir tarafn yakar. Sadece kalbini salam brakr" demitir

ibn Ebî eybe’nin bildirdiine göre Mücâhid: li. l
^"5 âyetini

açklarken: “Kiinin kol ve bacak gibi uzuvlann yakp kavurur" demitir.

6

bnu’l-Münzir'in bildirdiine göre Saîd b. Cübeyr: "iyiii ItÇi
"7 âyet ni

açklarken: “Kiinin kafa derisini yakp kavurur" demitir.

bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Sâbit: £S
"8

âyetini açklarken:

“nsann yüzünün güzelliklerini yakp kavurur, yok eder" demitir.

bn Ebî eybe, Abd b. Humeyd ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Ebû

Sâlih: <c£î
"9

âyetini açklarken: “Bacaklann etlerini kavurup yakar"

demitir.

10

bnu’l-Münzir'in bildirdiine göre Ebû Sâlih: â^" 11

âyetini

açklarken: “Kiinin kol ve bacak gibi uzuvlarn yakp kavurur" demitir.

1

bn Cerîr (23/262).
2
Meâric Sur. 16

3 Meâric Sur. 17, 18

4
Meâric Sur. 16

5
Meâric Sur. 16

6 bn Ebî eybe (13/168).

7
Meâric Sur. 16

g
Meâric Sur. 16

9 Meâric Sur. 16
10 bn Ebî eybe (13/168).
11

Meâric Sur. 16
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bn Sa'd, Hakem’den bildirir: Abdullah b. Ukeym kesesinin azn asla

kapatmaz ve: ''Yüce Allah'n: "(Mal) toplayp yan çarr!"
1 buyurduunu

iittim" derdi .

2

Ip^Li j£il \>li
* >L)l LL lîl

* 1*JA Jii Sl

"nsan gerçekten pek hrsl yaratlmtr. Kendisine kötülük

dokunduu zaman szlanr. Ona bir hayr dokunduunda da

el Sikidir." (Meâric Sur. 19-21)

Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim, krime'den

bildirir: ibn Abbâs'a Helû' (gjiâ) ifadesinin anlam sorulunca: "Yüce Allah’n

da belirttii gibi kendisine bir kötülük dokununca szlanan, bir hayr

dokunduunda ise cimri kesilen kiidir" dedi .

3

Tastî’nin bildirdiine göre Nâfi' b. el-Ezrak, bn Abbâs'a: " «jLLijJ o]

itji

i

"4
âyetinin anlam nedir?" diye sorunca, bn Abbâs: "Yaygarac, szlanp

duran, honut olmayan kii anlamndadr. Âyet Ebû Cehl b. Hiâm hakknda

nazil oldu" dedi. Nâfi': "Araplar öylesi bir ifadeyi bilir mi ki?" diye sorunca da

bn Abbâs u karl verdi: "Evet, bilirler. Bir b. Ebî Hâzm'n:

"Ne yetimin hakkn vermekten geri durur

Ne de surat asp honutsuzluk gösterir" dediini iitmez misin?”5

bnu'l-Münziriin bildirdiine göre Hasan'a, "£jli ji£. o|"
6
âyetinin

anlam sorulunca, soran adama: "Daha sonra gelen âyetleri oku” dedi. Adam:

"Kendisine kötülük dokunduu zaman szlanr. Ona bir hayr

1

Meâric Sur. 18
2 bn Sa’d (6/114).

3 bn Cerîr (23/266).

4 Meâric Sur. 19

5
el-tkârida (2/97, 98) geçtii üzere TasÜ.

6
Meâric Sur. 19
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dokunduunda da eli skdr"' âyetlerini okuyunca, Haan: “te bu

demektir. nsan bu ekilde yaratlmtr" dedi.

bnu'l-Münziriin bildirdiine göre Saîd b. Cübeyr: ifadesini:

“Yaygarac ve cimri" eklinde açklamtr.

bnu'l-Münziriin bildirdiine göre krime: “£jL

i

" 3 ifadesini:

“Memnuniyetsiz, mzmz" eklinde açklamtr.

Abdurrezzâk ve bnu'l-Münzir’in bildirdiine göre Katâde: “lp$ia>"
4

ifadesini: "Yaygarac” eklinde açklamtr.
5

bn Cerîr’in bildirdiine göre bn Abbâs: ifadesini: “Açgözlü, hrsl"

eklinde açklamtr.

Ibnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Husayn b. Abdirrahman: “li-jli
"7

ifadesini: “Hrsl" eklinde açklamtr.

Ibnu'l-Münzir’in bildirdiine göre Dahhâk: “l^" 8
ifadesini: “Mal

ymaktan doymayan, hrsl” eklinde açklamtr.

Deylemî’nin Ali’den bildirdiine göre Resûlullah (nttaflahu aleyhi mellem) öyle

buyurmutur:
"
Hasta kiinin inlemeleri bile kayda geçilir. ayet hastalna

sabrederse bu inlemeleri iyilik olarak yazlr. Ancak szlanp duruyorsa helû'

biri olarak yazlr ve hastalndna dolay herhangi bir sevaba nail olamaz."9

' Meâric Sur. 20, 21
2

Meâric Sur. 19

3 Meâric Sur. 19
4
Meâric Sur. 19

5 Abdurrezzâk (2/317).

6
Meâric Sur. 19

7 Meâric Sur. 19
8
Meâric Sur. 19

9 Deylemî (9014).
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"Ancak ( namaz klanlar baka. Onlar, namazlarna devam

eden kimselerdir. Mallarnda, belli bir hak vardr/'

(McÂric Sur. 22-24)

Abd b. Humeyd ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Katâde: "Ancak,

namaz klanlar baka. Onlar, namazlarna devam eden kimselerdir"
1

buyruunu açklarken öyle demitir: Bize anlatlana göre Danyal (aieytosseiam),

Muhammed’in Mallahu aleyhi veseiM ümmetini anlatrken: "Onlarn öyle bir

namazlar vardr ki ayet bu namaz Nuh kavmi klm olsayd tufanda

boulmaz, Âd kavmi klm olsa üzerlerine o öldürücü rüzgar gönderilmez,

Semûd kavmi klm olsayd o çla maruz kalmazlard” demitir. Onun için

namaz devaml olarak klmaya özen gösterin, zira namaz müminin en güzel

huylanndan biridir.”

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre brâhim et-Teymî: "Onlar,

namazlarna devam eden kimselerdir"
2

âyetini açklarken: "Farz

namazlanna devam ederler” demitir.

bn Ebî eybe'nin Musannefte bildirdiine göre Ibn Mes’ûd: "Onlar,

namazlanna devam eden kimselerdir"3
âyetini açklarken: "Namazlar

vakitlerinde klarlar'' demitir .

4

Abd b. Humeyd, Mesrûk'tan aynsn bildirir.

bn Ebî eybe ve bnu’l-Münzir'in bildirdiine göre mrân b. Husayn:

"Onlar, namazlarna devam eden kimselerdir"3 âyetini açklarken:

"Namazlannda saa sola dönüp bakmazlar” demitir .

6

Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu’l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve bn

Merdûye'nin bildirdiine göre Ukbe b. Âmir: "Onlar, namazlarna devam

1
Meâric Sur. 22, 23

2
Meâric Sur. 23

3 Meâric Sur. 23
4 bn Ebî eybe (1/316).

5 Meâric Sur. 23
6 bn Ebî eybe (2/42).
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eden kimselerdir"' âyetini açklarken: “Bunlar namazlarnda saa sola dönüp

bakmayanlardr"' demitir.

2

bnu'l-Münzir, Ebu’l-Hayridan bildirir: Ukbe b. Âmir bize: “Namazlarna

devam edenlerden kast kimlerdir?" diye sorunca, biz: “Namazlar kaçrmay p

devaml olarak klanlardr" karln verdik. Ukbe: “Hayr! Bunlar namaz

klarken saa sola dönüp bakmayanlardr" dedi.

bn Hibbân, Ebû Seleme’den bildirin Hz. Âie'nin bize anlattna göre

Resûlullah {safeHshu aleyt reseflem): "Gücünüzü amayacak ekilde amellerde bulunun,

zira siz bkp usanmadkça Yüce Allah da yaptklarnzdan bkp usanmaz"

buyurmutur. Yine bize anlattna göre Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi «Kilem) az da olsa

devaml yaplan amelleri severdi ve (nafile) bir namaza balad zaman onu

devaml olarak klard. Yüce Allah da bu konuda: "Onlar, namazlarna devam

eden kimselerdir"3 buyurur/

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre brâhim(-i Nehai): "Mallarnda, belli

bir hak vardr"5
âyetini açklarken: “Önceleri devlet hâzinesinden yardm ile

maalar datld zaman bundan yoksullara datrlard" demitir.

çjj *** JUJ! dûa \3& -*û juî
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1

Meâric Sur. 23
2 bn Cerîr (23/268, 269).

3 Meâric Sur. 23
4 bn Hibbân (253, 1578), Buhârî (6465) ve Müslim (782).

5 Meâric Sur. 24
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“nkar edenlere ne oluyor, sana doru sadan soldan

topluluklar halinde kouuyorlar? Onlardan her biri Naîm

cennetine sokulacan m umuyor? Hayr] Dorusu onlar

kendilerinin de bildikleri eyden yaratmzdr. Doularn

ve batlarn Rabbine yemin ederim ki, bizim gücümüz yeter.

üphesiz onlarn yerine daha iyilerini getirmeye bizim

gücümüz yeter ve kimse bizim önümüze geçemez. Onlar

brak, kendilerine söz verilen güne kavumalarna kadar

dalp oynasnlar. Dikili bir eye akn akn gidercesine,

gözleri inmi, kendilerini zillet kaplam bir hâlde

mezarlanndan süratle çkacaktan o günü hatrla! te o,

uyarldklar gündür." (Meâric Sur. 36-44)

bn Cerîr'in bildirdiine göre bn Abbâs: ifadesini: "Bakyorlar"

eklinde açklamtr. JUJI 0*3 «^1 ö*"* âyetini açklarken: "Sadan ve

soldan topluluklar halinde alay ile bakp yüz çeviriyorlar" demitir.

3

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Katâde: "nkar edenlere ne oluyor,

sana doru sadan soldan topluluklar halinde kouuyorlar?" buyruunu

açklarken: "Allah'n Kitab ile zikrinden yüz çeviren kafirler bölükler halinde

Peygamberin (sa«BiiahuaiertiYEraiiKn) etrafnda toplanm ona bakyorlar " demitir.

Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre Hasan(- Basrî): "nkar edenlere ne

oluyor, sana doru sadan soldan topluluklar halinde kouuyorlar?"

buyruunu açklarken öyle demitir: "Kafirler topluluklar halinde «Bu adam

ne diyor?» diye örenmek üzere sadan soldan koup geliyorlar."

Tastî'nin bildirdiine göre Nâfi' b. el-Ezrak, bn Abbâs'a: ifadesinin

anlam nedir?" diye sorunca, bn Abbâs: "Küçük halkalar, anlamndadr" dedi.

1

Meâric Sur. 36
1
Meâric Sur. 37

3 bn Cerir (23/278, 279).

4
Meâric Sur. 37
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Nâfi’: "Araplar öylesi bir ifadeyi bilir mi ki?” diye sorunca da bn Abbâs u
karl verdi: "Evet, bilirler. Ubeyd b. el-Abras'n:

"Minberinin etrafnda küçük halkalar olabilmek için

Koçarak gelip çevresinde toplandlar" dediini iitmez misin?”'

Abd b. Humeyd ve bnu’l-Münzir'in bildirdiine göre Mücâhid: "Bölük

bölük sandan ve solundan
" 2

âyetini açklarken öyle demitir: "Kafirler

oturduklar meclislerinden kalkp küçük gruplar halinde Hz. Peygamberin

(suiiuiUu oieyhi »eseiiem) sanda ve solunda toplanmaya baladlar.”

Abdurrezzâk ve bnu'l-MünzVin bildirdiine göre Katâde: "oj>”3
ifadesini

** *

açklarken: "Meclislerde insanlann oluturduu halkalardr” demitir.

4

Abd b. Humeyd, Ubâde b. Nusey'den bildirin Resûlullah (udaiiahu aleyhi «selle*)

Mescid'e girince:
"
Neden Cahiliye insanlarnn yapt gibi dank halkalar

(=izîn) eklinde oturuyorsunuz?" buyurdu. Bunun üzerine Müslümanlar toplu

bir ekilde arka arkaya oturdular.

Abd b. Humeyd, Müslim, Ebû Dâvud, Nesâî ve bn Merdûye, Câbir b.

Semure'den bildirir: Mescid'de halkalar oluturmu dank bir ekilde

oturmuken Resûlullah {sbIIbMu aleyhi mailem) girdi ve: "Neden dank halkalar

eklinde oturuyorsunuz?" buyurdu .
5

bn Merdûye, Ebû Hureyre'den bildirin Resûlullah (sbWu aleyhi veseiiem) evinden

çknca ashabn halka halka oturmu oturduklann gördü. Bunun üzerine:

"Neden dank halkalar (=izin) eklinde oturuyorsunuz
?"

diye sordu .

6

Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre Âsim, "Onlardan her biri Nam
cennetine sokulacan m umuyor?*1

âyetini: "jî-Û" lafzyla, "j” harfini

ötre ile okumutur .

2

1

el-tkân'da (2/68) geçtii üzere Tast.
2
Meâric Sur. 37

3 Meâric Sur. 37
4 Abdurrezzâk (2/317).

5 Müslim (430), Ebû Dâvud (4823) ve Nesâî, S. el-Kübrâ (11622).
6 bn Cerir (23/280). bn Kesîr, Tefsir

1de (8/256): "snad ceyyiddir" demitir.
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Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Ebû M’amer, "Onlardan her biri Naîm

cennetine sokulacan m umuyor?"* âyetini “Onlardan her biri Naîm

Cennetine gireceini mi umuyor” anlamna gelecek ekilde: "Jî-jj” lafzyla

okumutur.

4

bnu'l-Münziriin bildirdiine göre Dahhâk: "Onlardan her biri Naîm

cennetine sokulacan m umuyor? Hayr ..."5 buyruunu açklarken öyle

demitir: “Yüce Allah “Hayr!” buyurarak onlarn bu arzulann yerine

getirmeyeceini belirttikten sonra nasl yaratldklan konusunda: "Dorusu

onlar kendilerinin de bildikleri eyden yaratmzdr"6 buyurmu ve

kendilerinin de bildii gibi onlar bir nutfeden yarattn ifade etmitir.”

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Katâde: "Hayr! Dorusu onlar

kendilerinin de bildikleri eyden yaratmzdr" 7 âyetini açklarken: “Ey

insanolu! Pis olan bir sudan yaratldn! Onun için Allah'tan kork!” demitir.

Ahmed, bn Mâce, bn Sa'd, bn Ebî Âsim, Bâverdî, bn Kâni', Hâkim,

Beyhakî uabu'l-îman’da ve Diyâ, Busr b. Cihâ'tan bildirir: Resûlullah (sailailahu

aleyhi veseiiem): "nkar edenlere ne oluyor, sana doru sadan soldan topluluklar

halinde kouuyorlar? Onlardan her biri Naîm cennetine sokulacan m
umuyor? Hayr! Dorusu onlar kendilerinin de bildikleri eyden

yaratmzdr"8
âyetlerini okuduktan sonra avucunun içine tükürdü.

Parman da tükürüün üzerine koyduktan sonra öyle buyurdu:

"Yüce Allah buyurur ki: Ey insanolu! Seni böylesi bir eyden yaratmken

beni nasl aciz brakabilirsin? Sonra sana düzgün bir ekil verdim. Sonrasnda

giysiler giyip ayaklarnn altndaki topra eze eze yürümeye baladn. Servet

1

Meâric Sur. 38
1 Çounluun kraati de bu ekildedir.

3 Meâric Sur. 38
4 Âsm'dan Mufaddal, Haan. Ebû Recâ, Zeyd b. Ali ve Talha da bu ekilde

okumulardr.
5 Meâric Sur. 38, 39
6
Meâric Sur. 39

7 Meâric Sur. 39
8
Meâric Sur. 36-39



648 ü Meâric Sûresi &

yp olabildiince cimri davrandm. Can boaza dayannca da: «Sadaka

veriyorum!» demeye baladn. Sadaka vermenin zaman bu mudur?"'

Saîd b. Mansûr, Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu’l-Münzir ve bn Ebî

Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs: "Doularn ve batlarn Rabbine yemin

ederim ki
" 2

âyetini açklarken: "Güne her gün bir gün öncesinden farkl bir

yerden doar ve bir gün öncesinden farkl bir yerden batar" demitir .

3

Abd b. Humeyd ve bnu'l-Münzirîin bildirdiine göre krime: "Doularn

ve batlarn Rabbine yemin ederim ki
"4

âyetini açklarken: "Bundan kast,

Güne ile Ay'n yörüngeleridir" demitir.

bn Cerîrîin bildirdiine göre bn Abbâs: "...Dikili bir eye akn akn

gidercesine*5 buyruunu açklarken: "Dikili bir sancan altnda toplanmak

için koarcasna" demitir .

6

Abd b. Humeyd ve bnu'l-Münzirîin bildirdiine göre Mücâhid: "...Dikili

bir eye akn akn gidercesine
"7 buyruunu açklarken: “Bir hedefe doru

koarcasna" demitir.

Abd b. Humeyd, Ebu’l-Âliye’den aynsn bildirir.

Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre Hasan(- Basrî): "...Dikili bir eye akn

akn gidercesine
"8 buyruunu açklarken: "Kim önce selam verecek diye

putlarna doru koarcasna" demitir.

Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bnu'l-Münzir’in bildirdiine

göre Katâde: "Dikili bir eye akn akn gidercesine kabirlerinden frlayp

’ Ahmed 29/385-387 (17842-17845), bn Mâce (2707), bn Sa'd (7/427), bn Ebî Âsun, ,1-

Âhâd ve'l Mesânî (869, 870), bn Kâni' (1/76), Hâkim (2/502) ve Beyhakî (3473). Elbânî, es-

Silsiletu's-Sahîha'da (1099) hadisin sahih olduunu söylemitir.
2

Meâric Sur. 40
3 bn Cerîr (23/284).

4 Meâric Sur. 40
5 Meâric Sur. 43
6 bn Cerîr (23/285, 286).

7
Meâric Sur. 43

8
Meâric Sur. 43
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çkarlar"' âyetini açklarken: "Sanki bir sancan altnda toplanacak gibi

kabirlerinden çkp komaya balarlar” demitir. "...te o, uyarldklar

gündür"2 buyruunu açklarken de: “Bu gün kyamet günüdür” demitir.

3

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Ebû Âliye, "...Dikili bir eye akn akn

gidercesine
"4 buyruunu: Ji” lafzyla okumutur.

Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre Âsim, "...Dikili bir eye akn akn

gidercesine
"5 buyruunu: lafzyla okumutur.

6

Abd b. Humeyd, Ebu’l-Eheb'den bildirir: Haan "Gözleri inmi ..."7

buyruunu: ÜLiU-”
8

lafzyla okurdu. Ebû Recâ ise: liilî-”

lafzyla okurdu.

1

Meâric Sur. 43
2

Meâric Sur. 44

3 Abdurrezzâk (2/318) ve bn Cerîr (23/284, 286, 287).

4
Meâric Sur. 43

5 Meâric Sur. 43
6
Âsm'dan Ebû Bekr, Nâfi', bn Kesir, Ebû Amr, Hamza, Kisâî, Ebû Cafer, Yâkub ve

Halef de bu ekilde okumulardr. Âsm'dan Hafs ve bn Âmir ise lafzyla

okumulardr. (en-Ner, 2/2^2).

7 Meâric Sur. 44
8 A
Eldeki mushafa muhalif olduu için âz bir kraattir.



\LH SÛRES
bnu’d-Durays, Nehhâs, bn Merdûye ve Beyhakî'nin bildirdiine göre bn

Abbâs: "Nûh Sûresi, Mekke’de nâzil oldu" demitir.

1

bn Merduye’nin bildirdiine göre Abdullah b. ez-Zübeyr: “Nûh Sûresi,

Mekke'de nâzil oldu" demitir.
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"Kendilerine yakn bir azap gelmeden önce kavmini uyar,

diye Nuh'u kendi kavmine gönderdik. «Ey kavnm dedi, ben

sizin için açk bir uyanaym. Allah'a kulluk edin; O'na kar
gelmekten saknn ve bana itaat edin. Ki Allah bir ksm

günahlannz balasn ve sizi belli bir vadeye kadar tehir

etsin (muaheze etmeden yaatsn) Bilinmeli ki Allah'n

tayin ettii vâde gelince, artk o ertelenmez. Keke

bilseydiniz!» (Sonra Nuh:) Rabbim! dedi, dorusu ben

kavmimi gece gündüz (imana) davet ettim; Fakat benim

davetim, ancak kaçmalann arttrd. Gerçekten de, (imana

1

bnu'd-Durays (17), Nehhâs (sh. 749) ve Beyhakî, Delâl (7/142-144).
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gelmeleri ve böylece) gûnahlann balaman için onlan ne

zaman davet ettiysem, parmaklarn kulaklarna tkadlar,

(beni görmemek için) elbiselerine büründüler, ayak

dirediler, kibirlendikçe kibirlendiler. Sonra, ben kendilerine

haykrarak davette bulundum. Sonra, onlarla hem açktan

aça hem de gizli gizli konutum." (NûK Sur. -e)

Hâkim’in bildirdiine göre bn Abbâs, Resûlullah’tan (sayishu aleyhi veseiM

naklen öyle demitir: Yüce Allah kyamet gününde herkesten önce Nûh ile

kavmini çanr. Kavmine: "Nûh’un davetine nasl bir cevap verdiniz?" diye

sorunca, onlar: "Bizlere ne bir davette bulundu, ne de bir eyleri tebli etti.

Ne nasihatlerde bulundu, ne bir eyleri emretti, ne de bir eyleri yasaklad"

karln verirler. Nûh: "Rabbim! lk nesillerinden son nesillerine kadar

ümmet ümmet hepsine de gerektii gibi teblide bulundum! Bu tebliim

sonunda peygamberlerin sonuncusu Ahmed'e ulat. Bu tebliimi okuyup

iman ve tasdik etti" deyince de Yüce Allah: "Ahmed ile ümmetini çarn"

buyurur. Bunun üzerine Resûlullah (nyirtu aleyh meltem) ile ümmeti gelirler. Nurlar

da önlerinde ilerler. Nûh, Muhammed (safBiahu aleyhi veseiiem) ile ümmetine:

"Kavmime risaleti hakkyla tebli ettiimi, yeterince onlara nasihatlerde

bulunduumu, tek tek ve toplu olarak onlan cehennemden kurtarmak gayret

sarfettiimi, ancak bu davetimin onlan hak yoldan daha da fazla

uzaklatrmaktan baka bir sonuç getirmediini biliyorsunuz deil mi?" diye

sorunca, Resûlullah (saiiaiiehu aleyhi vaseiiem) ile ümmeti: "Söylediin bütün eylerde

doru söylediine dair ahitlik ederiz” derler. Nûh'un kavmi: "Ümmetlerin

banda biz, sonunda siz varken seninle ümmetin bunun böyle olduunu

nereden biliyorsunuz?" diye sorunca, Resûlullah (saiiatiahu aleyhi veseiiem):

"Bismillahirrahmânirrâhîm" der ve "Kendilerine yakc bir azap gelmeden

önce kavmini uyar, diye Nuh'u kendi kavmine gönderdik"' eklinde Nûh

Sûresini sonuna kadar okur. Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi mellnrd bu sûreyi okuyup

bitirince ümmeti de: "üphesiz bu anlatlanlar gerçek olaylardr. Allah'tan

baka lah yoktur. Dorusu Allah güçlüdür, Hakim'dir
" 1

derler. Bunun

1 Nûh Sur. 1

7
Âl-i mrân Sur. 62
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üzerine Yüce Allah, Nuh’un kavmine: "Aynim bir tarafa bugün, ey

günahkarlar!" 1

buyurur.

2

Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre Katâde: "Allah'a kulluk edin; O'na

kar gelmekten saknn ve bana itaat edin
"3

âyetini açklarken öy e

demitir “Yüce Allah bütün peygamberlerini insanlara, sadece Allah'a kulluk

edilmesi, Allah'n yasaklarndan uzak durup emrettiklerinin yerine getirilmesi

üzerine göndermitir."

Saîd b. Mansûr ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre bn Cüreyc: "Ki Allah

bîr ksm günahlannz balasn ve sizi belli bir vadeye kadar tehir etsin.

Bilinmeli ki Allah'n tayin ettii vade gelince, artk o ertelenmez. Keke

bilseydiniz!"4 âyetini açklarken öyle demitir: "Bunlar yapn ki Allah sizin

irk komanzdan olan günahlarnz balasn, cezasn bir süre ertelesin.

Zira Yüce Allah’n tayin ettii vade olan ölüm gelince artk ertenelemez."

Abd b. Humeyd ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Mücâhid: "...Sizi

belli bir vadeye kadar tehir etsin ..."5 buyruunu açklarken: "Bu vade

eceliniz gelene kadardr. Zira Yüce Allah'n takdir ettii ecel geldii zaman

artk ertelenmez" demitir.

Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd ve bnu'l-Münzir’in bildirdiine göre

Katâde; "Fakat benim çarmam, sadece benden uzaklklarn artrd"6

âyetini açklarken öyle demitin Bana ulaana göre Nûh kavminden biri

Nuh'un yanna götürdüü oluna: "Bu adama kar dikkatli ol ki seni

aldatmasn. Babam da ayn ekilde beni bunun yanna getirmi ve u an sana

yaptm gibi o da beni ona kar uyarmt" derdi .

7

bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre bn Abbâs: "Parmaklarn kulaklarna

tkadlar, elbiselerine büründüler, direndiler, büyüklendikçe

1

Yâsîn Sur. 59
3
Hâkim (2/547, 548). Zehebî de mutabaât edip: "snad oldukça zayftr" demitir.

3 Nûh Sur. 3

4 Nûh Sur. 4

5 Nûh Sur. 4
6 Nûh Sur. 6

7 Abdurrezzâk (2/319).
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büyüklendiler"’ buyruunu açklarken: “Nuh'un dediklerini duymamak için

kulaklarn tkadlar, kendilerini tanmamas için giysileriyle örtünüp

saklandlar ve büyüklenip tövbe etmeye yanamadlar" demitir.

Saîd b. Mansûr ve tonu'l-Münziriin bildirdiine göre bn Abbâs:

"...Elbiselerine büründüler ..."
2 buyruunu açklarken: “Nûh’un

söylediklerini duymamak ve onu görmemek için giysileriyle yüzlerini

kapattlar" demitir.

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Saîd b. Cübeyn "...Elbiselerine

büründüler..."3 buyruunu açklarken: “Giysileriyle iyice sarndlar" demitir.

Abd b. Humeyd ve bnu'l-Münziriin bildirdiine göre Mücâhid: "Sonra ben

onlar açk açk davet ettim
"4

âyetini açklarken: “Onlarla açk bir ekilde

konuup anlattm" demitir. "Sonra, onlarla hem açktan aça, hem de gizli

gizli konutum" 5 âyetini açklarken de: “Bararak, yüksek sesle de anlattm,

tek tek de onlarla konutum" demitir.

I *
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“Dedim ki: Rabbinizden mafiret dileyin; çünkü O çok

balayladr. Üzerinize gökten bol bol yamur indirsin.

Sizi, mallar ve oullarla desteklesin; sizin için bahçeler var

etsin, rmaklar aktsn. Size ne oluyor ki, Allah'a büyüklüü

yaktrmyorsunuz? Hâlbuki O, sizi evrelerden geçirerek

yaratmtr." (Nûk Sur. o-n)

1

Nûh Sur. 7
2 Nûh Sur. 7
3 Nûh Sur. 7
4 Nûh Sur. 8

5 Nûh Sur. 9
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ibn Merdûye'nin Selmân'dan bildirdiine göre Resûlullah (saReiiehu aleyhi veseiiem)

öyle buyurmutun "
Çokça balanma dileyin. Zira Yüce Allah ancak sizleri

balamak için istifar dilemesini öretmitir."

Abd b. Humeyd ve bnu'l-Münzirîin bildirdiine göre Katâde: "...Sizin için

bahçeler var etsin, rmaklar aktsn" 1 buyruunu açklarken öyle demitir:

Nuh, kavminin dünya hrs içinde ömürlerini tükettiklerini görünce: “Gelin

Allah'a itaat edin ki hem dünyay, hem de âhireti elde edesiniz" demitir.

Saîd b. Mansûr, Abd b. Humeyd ve uabu'l-îman'da Beyhakî’nin

bildirdiine göre bn Abbâs: "Size ne oluyor ki, Allah'a büyüklüü

yaktramyorsunuz?"2
âyetini açklarken: “Allah'n büyüklük ve azametini

tanmyor ve bilmiyorsunuz" demitir.

3

bn Cerîr ve Beyhakî'nin bildirdiine göre bn Abbâs: "Size ne oluyor ki,

Allah'a büyüklüü yaktramyorsunuz?"4 âyetini açklarken: “Allah'n

büyüklük ve azametini tanmyorsunuz" demitir. "Hâlbuki O, sizi evrelerden

geçirerek yaratmtr"5 âyetini açklarken de: “Sizleri önce nutfe, sonra kan

phts ve sonra et parças klmak suretiyle aama aama yaratt" demitir.

6

bn Ebî eybe, bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs:

"Size ne oluyor ki, Allah'a büyüklüü yaktramyorsunuz?"7 âyetini

açklarken: “Neden Allah' hakkyla tazim edip yüceliini kabul

etmiyorsunuz?" demitir .

8

bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh'in Azame’de bildirdiine göre bn Abbâs:

"Size ne oluyor ki, Allah'a büyüklüü yaktramyorsunuz?"9 âyetini

1

Nûh Sur. 12
1 Nûh Sur. 13

3
Feihu'l-Bârî’âe (8/667) geçtii üzere Saîd b. Mansûr ve Beyhakî (729).

4 Nûh Sur. 13

5 Nûh Sur. 14
6 bn Cerîr (23/295, 297) ve Beyhakî (728).

7 Nûh Sur. 13
9 bn Ebî eybe (13/374) ve bn Cerîr (23/296).

9 Nûh Sur. 13
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açklarken: “Neden Allah'n azameti ve büyüklüünden çekinmiyorsunuz?"

demitir.

1

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre bn Abbâs: "Size ne oluyor k, Allah'a

büyüklüü yaktramyorsunuz?” 1

âyetini açklarken: “Neden azametinden

dolay Allah'n azabndan çekinmiyor, ondan mükâfat beklemiyorsunuz?”

demitir.

Tastî'nin Mesâil’de bildirdiine göre Nâfi' b. el-Ezrak, bn Abbâs'a: “ y lâ

ijlâj i 5^”3 âyetinin anlam nedir?" diye sorunca, bn Abbâs: “Neden

Allah'n azametinden çekinmiyor, aldn etmiyorsunuz, anlamndadr" dedi.

Nâfi': “Araplar öylesi bir ifadeyi (=ircâ) bilir mi ki?" diye sorunca da bn Abbâs

u karl verdi: “Evet, bilirler. Ebû Zueyb'in:

"Aniar onu soksa da buna aldr etmedi

Ve bani bani çaltktan kovanlanna girdi" dediini iitmez misin?"4

Abdurrezzâk Musannefte Ali b. Ebî Tâlib'den bildirin Hz. Peygamber

(saflaHahu ateyh meiiem) bir grubun üzerlerine petemal almadan çplak bir ekilde

ykandklann görünce durdu ve yüksek bir sesle: “Size ne oluyor ki, Allah'a

büyüklüüyaktramyorsunuz?"5 buyurdu.
6

Saîd b. Mansûr, Abd b. Humeyd, bnu’l-Münzir ve Beyhakî'nin bildirdiine

göre Hasan(- Basrî): "Size ne oluyor ki, Allah'a büyüklüü

yaktramyorsunuz?"7
âyetini açklarken: “Neden Allah'n sizin üzerinizdeki

haklann itiraf edip nimetlerine ükretmiyorsunuz?" demitir.
8

1

Talîku't-Ta’lîk'de (4/348, 349) geçtii üzere bn Ebî Hatim ve Ebu'-eyh (75).

2 Nûh Sur. 13

3 Nûh Sur. 13

4
Mesâilu Nâfi' (4).

5 Nûh Sur. 13
6
Abdurrezzâk (1102).

7 Nûh Sur. 13
8
Beyhakî, uabu'l-îman (732).
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bnu'l-Münzir’in bildirdiine göre Matar: "Hâlbuki O, sizi evrelerden

geçirerek yaratmtr" 1

âyetini açklarken öyle demitir: “Sizleri önce nutfe,

sonra kan phts, sonra et parças kld. Sonra o et parçasndan kemikler

çkard. Bu ekilde sizleri aama aama ekilden ekle soktu.”

Abdurrezzâk ve Abd b. Humeyd, Katâde'den aynsn bildirir .

2

Saîd b. Mansûr, Abd b. Humeyd ve Beyhakî'nin bildirdiine göre Mücâhid:

"Size ne oluyor ki, Allah'a büyüklüü yaktramyorsunuz?" 3
âyetini

açklarken: “Allah'n büyüklük ve azametine aldn etmiyorsunuz” demitir.

"Hâlbuki O, sizi evrelerden geçirerek yaratmtr"4 âyetini açklarken de:

“Sizleri topraktan çkarp önce nutfe, sonra kan phts kld. Sonra aama
aama sizleri gerçek eklinize kavuturdu” demitir .

5

Ebu'-eyh'in Azame’de bildirdiine göre Yahya b. Râfi': "Hâlbuki O, sizi

evrelerden geçirerek yaratmtr"6
âyetini açklarken: Sizleri önce nutfe,

sonra kan phts, sonra et parças klmak suretiyle aama aama yaratt”

demitir .

7

"Görmediniz mi, Allah yedi göü tabaka tabaka nasl

yaratmtr? Onlarn içinde nasl Ay' bir k, Güne’i de bir

kandil yapmtr?” (Nûh Sur. s, i6)

Ibnu'l-Münzir ve Ebu'-eyh'in Azame’de bildirdiine göre Hasan(- Basrî):

"Görmediniz mi Allah yedi göü tabaka tabaka nasl yaratmtr? Onlarn

’ Nûh Sur. 14
2

Abdurrezzâk (2/319).

3 Nûh Sur. 13

4 Nûh Sur. 14

5 Beyhakî (730, 731).

6
Nûh Sur. 14

7 Ebu’-eyh (553, 622).
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içinde nasl Ay' bir k, Güne'i de bir kandil yapmtr?"' buyruunu

açklarken öyle demitir: "Yedi göü üst üste yedi tabaka olarak yaratmtr

ve her bir tabakadaki yer ile gökte ayr yaratklar ve onlara özel emirler

vardr. Yüce Allah, Ay ile Güne’in yüzlerini göe, arkalarn ise yeryüzüne

döndürmütür.”

1

Ibnu'l-Münzir’in bildirdiine göre krime: "Onlarn içinde nasl Ay' bir k,
Güne'i de bir kandil yapmtr?" 3

âyetini açklarken öyle demitir: "Ay'n

yedi kat semann tümünü aydnlatmaktadr. Üst üste yedi ie konulup

en alttaki ieye dek verilse berraklndan dolay nasl ielerin yedisi de

aydnlanrsa Ay da ayn ekilde yedi kat semay bu ekilde aydnlatmaktadr.”

Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd, bnu’l-Münzir ve Ebu’-eyh'in Azame’de

bildirdiine göre Abdullah b. Amr: "Güne ile Ay'n yüzleri semaya, arka

taraflan ise yeryüzüne doru dönüktür. sterseniz bu konuda Yüce Allah’n

Kitâb'ndan âyet de okuyabilirim” demi ve: "Onlarn içinde nasl Ay' bir

k, Güne'i de bir kandil yapmtr?"

4

âyetini okumutur. s

Abd b. Humeyd, bnu’l-Münzir ve Ebu’-eyh'in Azame ’de bildirdiine

göre Atâ: "Onlarn içinde nasl Ay' bir k, Güne'i de bir kandil

yapmtr?"6 âyetini açklarken: "Ay yeryüzü ahalisini aydnlatt gibi semada

bulunanlar da aydnlatmaktadr” demitir.

7

Ebu’-eyh'in bildirdiine göre bn Abbâs: "Onlarn içinde nasl Ay' bir

k, Güne'i de bir kandil yapmtr?"8 âyetini açklarken: "Ay'n yüzü

semada bulunanlar aydnlatrken arka taraf da yeryüzünde bulunanlan

aydnlatmaktadr” demitir.

9

1

Nûh Sur. 15, 16

2
Ebu’-eyh (553, 622).

3 Nûh Sur. 16
4 Nûh Sur. 16

5 Abdurrezzâk (2/319) ve Ebu’-eyh (617).

6 Nûh Sur. 16
7 Ebu’-eyh (620).

8 Nûh Sur. 16

9 Ebu'-eyh (621).
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Abd b. Humeyd, ehr b. Haveb’den bildirir: Aralarnda az bir krgnlk

bulunan Abdullah b. Amr b. el-Âs ile Ka'bu'l-Ahbâr bir araya geldi. Konuup

aradaki krgnl giderdikten sonra Abdullah b. Amr, Ka'b’a: “Bana dilediini

sorabilirsin. Bana ne sorarsan Kuriân’dan âyet de getirerek cevabn

vereceim” dedi. Ka'b: “Sence Güne ile Ay yeryüzünü aydnlattklan gibi

yedi kat semay da aydnlatyorlar m?” diye sorunca, Abdullah: “Tabi ki! Yüce

Allah’n: "Görmediniz mi Allah yedi göü tabaka tabaka nasl yaratmtr?

Onlarn içinde nasl Ay' bir k, Güne'i de bir kandil yapmtr?"

1

buyurduunu iitmez misin?” karln verdi.

Abd b. Humeyd, Ebu'-eyh Azame'de ve Hâkim’in bildirdiine göre bn

Abbâs: "Onlarn içinde nasl Ay' bir k, Güne'i de bir kandH yapmtr?" 1

âyetini açklarken: “Ay’n yüzünün semada Ar'a kadar ular. Arka taraf

ise yeryüzünü aydnlatr” demitir.

3

Abd b. Humeyd’in Kelbî vastasyla Ebû Sâlih'ten bildirdiine göre bn

Abbâs: "Onlarn içinde nasl Ay' bir k, Güne'i de bir kandil yapmtr?"'

âyetini açklarken: “Yüce Allah yedi kat sema için Ay' yaratrken onu yerde

bulunanlar için birk olarak yaratmtr. Yoksa semada onun ndan bir

ey yoktur” demitir.

U-Uo ükj' 1*1» IijfdLl .. .lîÜ Ija

"Allah sizi yerden bitirdi... Ki onda geni yollar edinip

dolaabilesiniz." (NûK Sur. 17, 20)

bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre bn Cüreyc: "Allah sizi yerden bitirdi
"5

âyetini açklarken: “Hz. Âdem, yeryüzünün tüm toprann kanmndan

yaratld” demitir.

1

Nûh Sur. 15, 16
1
Nûh Sur. 16

3 Ebu'-eyh (616) ve Hâkim (2/502, 503).

4 Nûh Sur. 1

6

5 Nûh Sur. 17
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bn Cerîr ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre bn Abbâs: "iflââ &-” 1

buyruunu: "Deiik yollar” eklinde açklamtr .

2

Abdurrezzâk ve Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Katâde: "ifleâ ilp
”3

buyruunu: "Yollar ve iaretler" eklinde açklamtr .

4

* NJ iâJjj JU iijî ^ O 1*

Vj IpIjJ, Nj llj 0jîî yj (̂

4JÎ M I * I# l_jJü I

* i? Yj 'j-S ^>4

* IjU -l û,i ^ ^ IjVi ,Û Ijü IjLÛi IJ>t (^îlLkrf- u-

ûi jiîj * Ijiîi ^üd ^ ^jSi J* jx v o: jJ

tf-UijL» yj _>jh M V*1 b-4î Y» ^4* Ijlii

lj«? Y ?j? "ij oli-jillj iyi jg jii

"Nûh dedi ki: «Rabbim! Dorusu bunlarbanaba kaldrdlar ve

mal, çocuu kendisine sadece zarar getiren kimseye

uydular; birbirinden büyük düzenler kurdular Ve: «Sakn

ilahlarnz brakmayn; hele Ved'den, Suva'dan, Yeus'tan,

Ye'uk'tan ve Nesr'den asla vazgeçmeyin!» dediler Böylece

birçounu saptrdlar. Rabbim! Sen bu zalimlerin sadece

aknln artr. Onlar, günahlar yüzünden suda

bouldular; atee sokuldular kendilerine Allah'tan baka

yardmc bulamadlar. Nuh dedi ki: «Rabbim! Yeryüzünde

kafirlerden hiç kimseyi brakma! Çünkü sen onlar

1

Nûh Sur. 20
1 bn Cerîr (23/301).

3 Nûh Sur. 20
4 Abdurrezzâk (2/319).
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brakrsan, kullarn saptrrlar; sadece ahlâksz ve kâfir

kimseler yetitirirler. Rabbim! Beni, ana babam, iman

etmi olarak evime girenleri, iman eden erkekleri ve iman

eden kadnlar bala. Zalimlerin de ancak helâkini

arttr.»" (NûK Sur. 21-28)

Saîd b. Mansûriun bildirdiine göre brâhim en-Nehaî, "...Mal ve

çocuu..."' ifadesini: "oiîjj Jl" lafzyla okumutur. 2

Saîd b. Mansûriun bildirdiine göre Hasan(- Dasrî) ile Ebû Recâ, "...Mal

ve çocuu ..."3 ifadesini: “0H33 Üli" lafzyla okurlard.4

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre A'me, Nûh Sûresi ile Zuhruf

Sûresinde ve Meryem Sûresinde secde âyetinden sonra gelen âyetlerdek

"çocuk" ifadelerini "Ü3" lafzyla okur ve: " Viild çok sayda çocuk

anlamndadr. Veled ise tek çocuk anlamna geliri' derdi.

5

Abd b. Humeyd ve bnu'l-Münziriin bildirdiine göre Mücâhid: "

âyetini: "Büyük tuzaklar kurdular" eklinde açklamtr.

ibn Cerîr ve bnu'l-Münziriin bildirdiine göre bn Abbâs: "...Sakn

ilahlarnz brakmayn; hele Ved'den, Suva'dan, Yeus'tan, Ye'ulritan ve

Nesriden asla vazgeçmeyin"7
âyetini açklarken: "Bu ismi saylanlar Nûh

zamannda kendilerine taplan putlardr" demitir.
8

Buhârî, bnu’l-Münzir ve bn Merdûye, bn Abbâs’tan bildirir "Zamannda

Nuh kavminin tapnd putlar daha sonra Araplarn tapnd putlar

1

Nûh Sur. 21
1
Mütevâtir bir kraattir. Ebû Amr, Yâkub, Hamza, Kisâî, Halef ve bn Kesîr bu

ekilde okumulardr.
(
en-Ner

,

2/292; Bahru'l-Muhît, 8/341).

3 Nûh Sur. 21

4
Nâfi', Ebû Cafer, bn âmir ve Âsim da bu ekilde okumulardr.

(en-Ner, 2/292;

Bahru'l-Muhît, 8/341).

5
bak: el-Kefan Vucûhi'l-Kirââti's-Seb’ (2/92, 93).

6 Nûh Sur. 22

7 Nûh Sur. 23
8 bn Cerîr (23/304).
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olmutur. Ved putu Dûmetu'l-Cendel'deki Kelb kabilesinin putu oldu. Suva'

Hüzeyl kabilesinin putu oldu. Yeus önce Murâd kabilesinin daha sonra ise

Sebe' yaknndaki utayf oullarnn putu oldu. Ye'uk, Hemdân kabilesinin

putu oldu. Nesr, Himyer'den Zu’l-Kilâ' ailesinin putu oldu. Fakat bunlar daha

önce Nuh kavminden salih kimselerin isimleriydiler. Öldüklerinde eytan Nuh

kavmine gelip bunlann mecliste oturduklar yere adlarna heykel dikmelerini

ve onlara isimlerini vermelerini söyledi. Nûh kavmi de denileni yapp

heykellerini diktiler. Ancak helak olana kadar bunlara tapm deillerdir. Nûh

kavmi tufanla helak olup bu heykeller hakkndaki bilgiler de yok olunca

sonradan gelenler tarafndan bunlara put diye taplmaya baland.'”

bn Ebî Hâtim, Urve’den bildirir: “Hz. Âdem hastaland zaman yannda

oullan olan Ved, Yeus, Ye'uk, Suva' ve Nesr vard. Ved çocuklan içinde en

büyük olan ve babasna en iyi davranan kiiydi.”
2

Abd b. Humeyd, bnuM-Münzir ve bn Merdûye, Ebû Osman'dan bildirir

Yeus denilen putu gördüm. Kurundan yaplmt ve eyersiz bir deve

üzerinde tanyordu. Deve bir yerde çöktüü zaman: “Tannnz bu yerde

konaklamaya raz oldu” diyorlard.

Fâkihî, Ubeydullah b. Umeyr’den bildirir Putlann ilk ortaya çk Nûh

zamannda olmutur. O zamanlar oullar, babalann çok sever ve onlara iyi

davranrlard. Bir defasnda biri ölünce onun olu ölümüne çok üzüldü ve

yokluuna dayanamaz oldu. Bunun üzerine babasna benzeyen bir heykel

yapt ve babasn özledii zamanlarda özlemini bu heykele bakarak

gidermeye balad. Ancak kendisi de ölünce bu kez onun olu ayn eyi yapt.

Bu ekilde heykel yapm nesilden nesile aktarld. En sonunda bir nesil:

“Atalarmz bu heykelleri ilahlar olduu için edinmilerdi” dediler ve onlara

tapnmaya baladlar .

3

Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre Muhammed b. Ka'b: "Ve: «Sakn

ilahlarnz brakmayn; hele Ved'den, Suva'dan, Yeus'tan, Ye'uk'tan ve

1

Buhârî (4920).

2 bn Kesîr, Tefsîr'de (8/262) geçtii üzere bn Ebî Hâtim.
3
Fâkihî, Ahbâru Mekke (5/162).
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Nesr'den asla vazgeçmeyin!» dediler. Böylece birçounu saptrdlar
” 1

buyruunu açklarken öyle demitir “Bu isimleri saylanlar Âdem ile Nûh

arasnda yaayan salih adamlard. Onlardan sonra da kendileri gibi dindar bir

nesil geldi. Ancak bir ara blis onlardan sonra gelen nesile: “Onlarn

heykellerini yapsanz da özlediiniz zaman bakp hasret giderseniz" deyince

salih olan bu kiilerin heykellerini yaptlar. Bu nesil ölüp de baka bir nes:l

gelince blis onlara da: “Sizden önceki nesiller bunlara tapard" dedi. Bunun

üzerine onlar da bu heykellere tapmaya baladlar.

Ebu'-eyh Azame’de Muhammed b. Ka'b el-Kurazî’den bildirir: Âdem’in

Ved, Suva', Yeus, Ye'uk ve Nesr adnda be çocuu vard ve hepsi de Allah'a

ibadet eden kiilerdi. çlerinden biri ölünce dierleri onun ölümüne çok

üzüldüler. Bunun üzerine eytan yanlarna gelip: "Ölen kardeinize çok mu

üzüldünüz?" diye sordu. “Evet!" karln verdiler. eytan: “Her baktnzda

onu hatrlamanz için kble tarafna onun heykelini yapmam ister misiniz?"

diye sorunca, onlar: “Hayr! Zira kblemizde kendisine namaz klnan bir eyi

koyman istemeyiz" karln verdiler. eytan: “Onu mescidinizin arka

tarafna yapaym m?" diye sorunca, onlar: “Yap" karln verdiler. Bunun

üzerine eytan ölen kardelerinin heykelini yapt. Zamanla bei de ölünce

eytan mescidin arka tarafna her birinin heykelini dikti. Daha sonra

gelenlerin bu konuda bilgileri eksik olunca Allah'a ibadeti brakp bu

heykellere tapmaya baaldlar. Yüce Allah, Nuh'u gönderince bunlar

birbirlerine: "...Sakn ilahlarnz brakmayn; hele Ved'den, Suva'dan,

Yeus'tan, Ye'uk'tan ve Nesriden asla vazgeçmeyin"2 demeye baladlar.

3

Abd b. Humeyd, Ebû Mutahhariden bildirin Ebû Câfer'in yannda Yezîd b.

el-Muhelleb anlnca: “lk defa Allah'tan baka eye taplan bir bölgede

öldürülmütü" dedi. Daha sonra Ved'di anp öyle dedi: Ved, Müslüman bir

adamd ve kavmi içinde çok sevilen birisiydi. Öldüü zaman Babil'de

mezannn banda çadrlar kurup onun yasn tutmaya baladlar. blis

durumu görünce bir insan suretine girip: “Bu adama ne kadar üzüldüünüzü

görüyorum. sterseniz ona benzeyen bir heykel yapaym. Onu meclisinizde

1 Nûh Sur. 23, 24
2
Nûh Sur. 23

3 Ebu’-eyh (1066).
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koyar, baktkça onu hatrlarsnz" deyince, onlar: "Yap!” karln verdiler.

Bunun üzerine blis, Ved'de benzeyen bir heykel yapt. Bu heykeli alp

meclislerine diktiler ve ona bakarak Ved'i anmaya baladlar. blis onlann

Ved'di bu ekilde andklann görünce: "sterseniz her birinize bu heykelden

yapanm. Evlerinize koyar ona baktkça Ved'di hatrlarsnz" dedi. Onlar:

"Yap!" deyince blis her biri için bir heykel yapt. Bu heykelleri alp evlerine

koydular ve Ved'i bu heykellerle anmaya baladlar. Onlann çocuklan

büyüyünce babalannn bu yaptklann gördüler. Aradan nesiller geçtikten

sonra da anma ii baka bir ekil ald. Yüce Allah' brakp bu heykelleri ilah

edindiler ve onlara tapmaya baladlar. Bu ekilde yeryüzünde Allah dnda
kendisine ilk taplan adna Ved dedikleri bu put oldu.

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Süddî’nin, "Sakn ilahlarnz

brakmayn; hele Ved'den, Suva'dan, Yeus'tan, Ye'uk'tan ve Nesriden asla

vazgeçmeyin"’ âyeti hakknda: "Bunlar onlann taptklan ilahlard" dedii

iitilmitir.

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Âsim, "...Ve çocuu ..."
2

ifadesini:

“djJii" lafzyla okumutur. "...Ved'den, Suva'dan... asla vazgeçmeyin" 3

buyruunu da: "£l*i tf3 lâj ojjj %” lafzyla okumutur.4

bn Asâkir, Ebû Umâme’den bildirir Yaratklar içinde Âdem ile Nûh kadar

piman olan baka da kimse yoktur. Âdem'n pimanl Cennetten

çkanlmasdr. Nuh'un pimanl ise kavmine beddua etmesidir. Ettii bu

bedduadan dolay kendisiyle birlikte gemiye binenler dnda herkes tufanda

bouldu. Ancak Yüce Allah onun üzüntüsünü görünce: "Ey Nûh! Üzülme zira

senin bedduan benim de takdirimle ayn oldu" diye vahyetti. 5

1 Nûh Sur. 23
2 Nûh Sur. 21

3 Nûh Sur. 23

4
bak: m-Nejr (2/292).

5
tbn Asâkir (62/268).
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Ibnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Dahhâk: "GÇ3 J^Ü öf j?$i J* 40”’

âyetini: "Rabbim! Yeryüzünde kafirlerden tek bir kii bile brakma" eklinde

açklamtr.

Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd ve Ibnu'l-Münzir'in bildirdiine göre

Katâde: "...Rabbim! Yeryüzünde kafirlerden hiç kimseyi brakma !" 2
âyetini

açklarken öyle demitir: Vallahi Nûh bu bedduay ancak Yüce Allah

kendisine: "Kavminden daha önce iman etmi olanlardan baka, artk hiç

kimse iman etmeyecek ..."3 âyetini ndirdikten sonra yapt. Yüce Allah ona

böyle buyurunca o da bu ekilde beddua etti. Daha sonra ise: "Rabbiml Beni,

ana babam, iman etmi olarak evime girenleri, iman eden erkekleri ve

iman eden kadnlar bala. Zalimlerin de ancak helakini arttr
"4 eklinde

daha genel bir duada bulundu.5

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Saîd b. Cübeyr:
^

ûj"6

buyruunu: "Rabbim! Babam ve dedemi bala" eklinde açklamtr.

Ibnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Dahhâk: "...Evime girenleri ..."7

buyruunu açklarken: "Mescidime girenleri, anlamndadr" demitir.

Abd b. Humeyd ve bnu'l-MünziHin bildirdiine göre Mücâhid: " %
IjÇ ö^JllâJi"

8 buyruunu: "Zalimlerin sadece hüsrann arttr" eklinde

açklamtr.

1

Nûh Sur. 26
2 Nûh Sur. 26
3 Hûd Sur. 36
4 Nûh Sur. 28

5 Abdurrezzâk (2/320).

6 NÛh Sur. 28

7 Nûh Sur. 28
8
Nûh Sur. 28




